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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 23, DE 31 DE JANEIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal, João Filho de Almeida Portela, por intermédio do 

Ofício nº 012-2020-Gab. datado de 30.01.2020, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 03 de fevereiro de 20 20, o servidor 

Rodrigo Costa Dias da Costa, matrícula 37201, cadastrado no CPF 

035.717.161-67, do cargo de Assessor de Gabinete I, da 4ª Vara Criminal.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 22, DE 30 DE JANEIRO DE 2 020

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado de Mato Grosso .

Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito do JUVAM - Juizado Volante Ambiental, Milene Aparecida Pereira 

Beltramini, por intermédio do Ofício nº 07-2020 - Gab. datado de 

17.01.2020 , resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Márcia Aparecida Meloto de Oliveira, 

matrícula nº 13287, como Gestora Administrativo3 - PDA-FC, no JUVAM - 

Juizado Volante Ambiental, a partir da data da publicação

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 021, DE 30 DE JANEIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Flávia Regina Souza Pereira, matrícula nº 

14223, como Gestora Judiciário, na 1ª Vara Criminal, no período de 22 a 31 

de janeiro de 20 20, em razão do usufruto de férias da servidora Karoline 

Di Paula Pistore Machado, matrícula nº 22135.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 20, DE 28 DE JANEIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Considerando pedido formulado pela Exc elentíssima Senhora Juíza de 

Direito do JUVAM - Juizado Volante Ambiental, Milene Aparecida Pereira 

Beltramini, por intermédio do Ofício nº06-2020, datado de 17 de janeiro de 

2020

 Artigo 1º - Designar a servidora Joelma Borges de Oliveira Pereira, 

matrícula nº 7143, como Gestora Judiciário substituta, no JUVAM - Juizado 

Volante Ambiental , a partir da data da publicação.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005962-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ASCENCAO FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO OAB - MT21706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n º 

1005962-68.2018 Ação: Indenização por Dano Moral Autor: Cleber 

Ascenção Freitas de Souza Réu: Banco RCI Brasil S/A Vistos, etc... 

Cleber Ascenção Freitas de Souza, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara com a presente ação em desfavor de 

Banco RCI Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado. Considerando o 

petitório de (fl.104/105) e com fulcro inciso V, do artigo 139 do Código de 

Processo Civil, designo o dia 02 de março de 2020, às 14:00 horas, para 

audiência de conciliação. Convoquem-se as partes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 10 de janeiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005300-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE MARTINS (REU)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 28377094.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008572-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NICOLAU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO OAB - MT25632/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1008572-09.2018 

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: João Nicolau de 

Andrade Ré: Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda Vistos, etc... 

JOÃO NICOLAU DE ANDRADE, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente 

citada, apresentou contestação, a qual foi impugnada. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo o autor requerido a produção de prova 

oral; e, a ré, nada requereu, conforme se pode constatar pela certidão de 

(fl.255), vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão 

posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. Assim, hei por bem em designar o dia 05 de 

março de 2020, às 15:00 horas, para audiência de instrução e julgamento. 

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 10/janeiro/2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007182-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MT11281-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1001534-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001534-09/2019 Ação: Indenização por Danos Materiais Autor: Mundial 

Sucção e Solos Ltda. Réu: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Vistos, 

etc. MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenizatória’ em desfavor de 

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, ambos com qualificação nos 

autos. A audiência de conciliação de (fls.77/80 – correspondência ID 

20290823 a ID 20290824) resultara inexitosa. Devidamente citada, 

contestaram o pedido às (fls.82/167 – correspondência ID 20600488 a ID 

20600800). Houve impugnação à defesa (fls.173/178 – correspondência 

ID 21180226). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (fls.179/181 – correspondência ID 22694830), 

oportunidade onde a parte ré requerera o julgamento antecipado da lide 

(fls.183/184 – correspondência ID 22968199), pugnado a autora pela 

instrução processual (fls.186/187 – correspondência ID 23102440), 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: No tocante à preliminar de 

prescrição, não vejo como possa prosperar o pleito da ré, eis que os 

ressarcimentos dos alegados danos materiais perseguidos pela autora 

não são decorrentes [diretamente] do acidente narrado na exordial, assim, 

o prazo prescricional não teria como termo inicial o sinistro – ocorrido em 

21 de junho de 2016 – e, sim, a devolução do veículo, realizada em 

setembro/2016 (leia-se ao tomar conhecimento do fato danoso, documento 

de fl.45 – correspondência ID 18152908). Destarte, inaplicável ao caso 

concreto o disposto no artigo 206, §1º, inciso II, do Código Civil, mas, sim, 

o elencado no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Eis a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL. O prazo de 

prescrição da pretensão ao recebimento de indenização decorrente de ato 

ilícito é de três anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil).” 

(TJ-MG - AC: 10702120281598001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019) Assim, rejeito 

presente preliminar de mérito. Para audiência de instrução e julgamento, 

designo o dia 07 de abril de 2020, às 15:00 horas. Fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de 

perda dessa prova. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 08 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001534-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004022-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REMUTH CONCEICAO SALES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003981-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes acerca da audiência de instrução e julgamento, 

designada para o dia 08 de abril de 2020, às 15:00 horas, bem como, para 

que tomem conhecimento do inteiro teor da decisão de (id.27893317), visto 

que a mesma não fora publicada no Diário Eletrônico até a presente data.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003981-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 355900 Nr: 10878-22.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 10878-22.2005

Ação: Execução por Quantia Certa

 Autor: Bayer S/A

 Réu: Clovis Augustin

 Vistos, etc...

 Defiro o requerido a (fl.372), expedindo-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 30 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.: 446428 Nr: 1610-31.2011.811.0003

 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: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 1610-31.2011

Ação: Cobrança

 Autor: Zaher & Cia Ltda

 Réu: José da Silva

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido de levantamento formulado a (fl.145), mediante as 

cautelas de estilo.

 Intime-se o autor para que apresente valor atualizado do débito, 

decotando-se o valor depositado a (fl.144), após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 30 de janeiro de 2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789050 Nr: 9834-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426581 Nr: 8744-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ALVES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA C. LEMOS BORGES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o exequente para manifestar-se referente a correspondencia 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756137 Nr: 10922-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA DUTRA DE CASTRO ME, LUCINEIA 

DUTRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:33237/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre as correspondências devovidas de fls. 81 e 82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437617 Nr: 6285-71.2010.811.0003

 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: LOURENCA GONCALVES DA COSTA AGUILAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SÉRGIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Intima-se o requerido para manifestar-se requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743908 Nr: 4324-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAELYTON OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS VEICULOS RENAULT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:MT/9.566, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT9552

 Intimação do advogado da parte executada, da deisão de fls. 392 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712540 Nr: 7612-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. L. S. SALES, KEILA LILIAN SILVA SALES, 

LOURENÇO ROSÁRIO SALES

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se da petição de fls. 171/182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286543 Nr: 1582-78.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE CAVALARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVILSON JOSE GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Do advogado da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

sobre a proposta da petição de fl. 264.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436983 Nr: 5651-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUETTNER S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAO DOS SANTOS - 

OAB:9760/SC

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 5651-75.2010

Ação: Execução por Quantia Certa

 Autor: Carlos Alberto Polato

 Ré: Buettner S/A – Indústria e Comércio

 Vistos, etc...

 Defiro o requerido a (fl.265), aguardando-se em cartório a manifestação 

da parte interessada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 30 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.: 437026 Nr: 5694-12.2010.811.0003

 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): LOURENCA GONCALVES DA COSTA 

AGUILAR

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

OAB:22.165/A, GUSTAVO R . GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Diante do exposto, hei por bem em INDEFERIR o pedido formulado a 

(fl.154).Dê-se vista dos autos ao procurado do autor, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias requeira o que de direi to, após 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 30 de janeiro de 2020.- Dr. Luiz 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9510 Nr: 1055-15.1991.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACIL FABRICA ARTEFATOS E COMERCIO DE CIMENTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exquente, para que no prazo de (5)cinco dias, requeira 

o que de direito, face o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719526 Nr: 572-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO LIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente, para no prazo de (5)cinco dias requeira o 

que de direito, face a certidão de decurso de prazo fl.90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435079 Nr: 3745-50.2010.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA, ADELIO EDUARDO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA DA SILVA, MARIA RITA 

DA SILVA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREMILDA LIMA LEAO - 

OAB:48374/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Intima-se a advogada do terceiro interessado Cremilda Leão- OAB/MG 

48.374,para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17954 Nr: 8172-52.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS 

CABECA DE BOI LTDA, MARIA DE LOURDES SILVA MOURA, BENEDITO 

FERREIRA MOURA JUNIOR

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 8172-52.1994

Ação: Execução por Quantia Certa

 Autor: Wellington Antonio Fagundes

 Réu: Benedito Ferreira de Moura Júnior

 Vistos, etc...

 Defiro o requerido a (fl.345), expedindo-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 30 de janeiro de 2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752845 Nr: 9222-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

AIRTON JOSE LANGE, CLAUDIO LUIZ MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça de fls. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443989 Nr: 12658-21.2010.811.0003

 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): EDER JOFRE ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça de fl. 164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726989 Nr: 7890-47.2013.811.0003

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CAMILO FERREIRA

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

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da Advogada da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça de fl. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767107 Nr: 935-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da Advogada da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça de fl. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426716 Nr: 8863-41.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, CERJO 

MASIERO

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça de fl. 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702441 Nr: 10419-10.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE BORDIGNON SPESSATTO EPP, GILMAR 

JOSE SPESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça de fl. 168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438867 Nr: 7534-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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:

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça de fl. 199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787845 Nr: 9368-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV CEREALISTA LTDA, LUIZ ZANINI NETO, 

MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI, RAFAEL ANTUNES ZANINI

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da Advogada da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça de fl. 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 297217 Nr: 12081-24.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738-SP, PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, como anteriormente frisado, o exequente nada centrou aos autos 

no sentido de respaldar a pretensão, razão pela qual, INDEFIRO.Dê-se 

vista dos autos ao procurador do autor, para que no prazo de 05 (cinco) 

d i a s  r e q u e i r a  o  q u e  d e  d i r e i t o ,  a p ó s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 30 de janeiro de 2020.- Dr. Luiz 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723322 Nr: 4315-31.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS MARINHO LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED CUIABÁ S.A, HOSPITAL SÃO 

MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009/MT, MAURICIO AUDE - OAB:4667/MT, PAULO SÉRGIO 

CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 Dos Advogados das partes Requeridas para, querendo manifestar-se 

dos Embargos de Declaração de fls. 745/762, no prazo de 5 (cinco) dias, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443959 Nr: 12628-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZA CRISTINA MENDONCA DE AMORIM

 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: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Intima-se a parte exequente, para que no prazo de (5)cinco dias, requeira 

o que de direito face a certidão de fl.128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727282 Nr: 8166-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DIAS DE LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 Intimação dos advogados das partes, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifestem sobre a informação e documentos de fls. 203/205 da 

Contadora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003981-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003981-04/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Rescisão Contratual Autora: Associação dos Produtores de Sementes de 

Mato Grosso – APROSMAT. Réus: STEMAC S/A Grupos Geradores e 

Outro. Vistos, etc. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE 

MATO GROSSO – APROSMAT, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Rescisão Contratual” em desfavor de STEMAC S/A GRUPOS 

GERADORES e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – 

BANRISUL, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela 

provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora 

que firmara com a primeira ré “Proposta nº02886/2018 REV1 – FMT – 

1613/2018”, no valor de R$71.580,00 (setenta e um mil, quinhentos e 

oitenta reais), com previsão de entrega da mercadoria para o dia 

25.03.2018, conforme documentos de (fls.77/82 – correspondência ID 

13436174); que, o referido valor seria adimplido em duas parcelas, sendo 

a primeira no ato do faturamento do produto, no importe de 50% (cinquenta 

por cento), correspondente a R$35.790,00 (trinta e cinco mil, setecentos e 

noventa reais) e a segunda trinta dias após a entrega, no valor de 50% 

(cinquenta por cento), correspondente a R$35.790,00 (trinta e cinco mil, 

setecentos e noventa reais). Ademais, que a primeira ré adiara a entrega 

da mercadoria por diversas vezes; que, ante aos atrasos na entrega a 

parte autora informara via e-mail que desistia do negócio, requisitando a 

rescisão contratual sem ônus da multa, nos termos do documento de 

(fl.104 – correspondência ID 13436210); que, após a solicitação de 

cancelamento do negócio soubera estar seu nome e CNPJ inscrito nos 

órgãos de restrição ao crédito, conforme os documentos de (fls.75/76 – 

correspondência ID 13436153 e ID 13436216), o que fora praticado pelo 

segundo réu. Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória 

de urgência, a fim de que as rés suspendam/sustem imediatamente os 

efeitos do protesto, Protocolo nº1086007 (duplicata 52007427AA); se 

abstenham de efetuar outras inscrições em órgãos de restrição ao 

crédito; obste de proceder com cobranças extra ou judiciais e; expeça-se 

ofício ao 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos da 

Comarca de Rondonópolis, nos termos do item ‘a’ de (fl.32 – 

correspondência ID 13435436). D E C I D O: O artigo 294 do Código de 

Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em 

urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. - É prudente a 

concessão de antecipação de tutela para exclusão ou abstenção de 

inscrições negativas nos órgãos de restrição ao crédito em ação na qual 

se discute a existência do débito.” (TJ-MG, Relator: Moacyr Lobato, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS 

PRESENTES - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DEFERIMENTO. I - 

Segundo o art. 300, do CPC, são requisitos gerais para a concessão das 

tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Por 

sua vez, segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos 

efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão 

cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de 

cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se 

justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do 

direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da 

aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela. 

III - Demonstrando o autor a plausibilidade de suas alegações e o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação, bem como prestando caução 

idônea, revela-se possível determinar a suspensão dos efeitos do 

protesto.” (TJ-MG - AI: 10000170422844001 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 26/09/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 26/09/2017) Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, 

o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará às rés, as quais 

poderão inscrever novamente o nome e CNPJ da parte autora no rol de 

restrição ao crédito, caso venha ser verificada a inadimplência dos 

referidos títulos. Assim, considerando que a mercadoria não fora 

entregue, bem como, a reversibilidade da medida, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para suspender, 

imediatamente, os efeitos do protesto indicado em desfavor da parte 

autora, em razão títulos nº52007427AA, no valor de R$71.787,37 (setenta 

e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), 

suspendendo os efeitos do protesto, até ulteriores deliberações deste 

juízo (art.300, CPC). Ademais, oficiem-se ao 4º Tabelionato de Notas e 

Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis – MT e SPC/SERASA para 

que para que suspenda os efeitos dos protestos do título supra 

identificado em nome e CNPJ da parte autora (art.297, CPC). No que tange 

ao pleito de impossibilidade de propositura de ação judicial ou utilização de 

meios extrajudiciais, hei por bem indeferir, eis que contrário ao disposto no 

artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. Em consonância com o disposto 

no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 17 de setembro de 2018, às 10h30min. 

Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista 

dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 30 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012041-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

AYMORE (REU)

ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME (REU)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI (REU)

 

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

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte Requerida AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, para, no prazo legal, 

cumprir a determinação contida na decisão ID 24700684, qual seja; 

"DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar 

que as requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, sustem a cobrança de 

valores atinentes ao financiamento no importe de R$ 6.800,00 (contrato 

20030062578), contraído junto à requerida AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, bem como obstem a inserção do 

nome da autora nos bancos de dados do SERASA/SPC, desde que 

fundada no débito litigioso, sob pena de incorrerem em multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso."

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008903-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFFO MENEZES 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.: 273918 Nr: 5607-08.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ULIVAR FAVRETTO, JEREMIAS FERRAZ 

DE ANDRADE NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUIZ HOLLENBACH - 

OAB:4736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Autos n.º 273918 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 541 e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie, mediante a expedição do competente alvará.

Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 444882 Nr: 64-38.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGONESE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANKING ADUBO FOLIAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323, ISABELA MARRAFON - OAB:8565/MT

 Autos nº 444882 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se o subscritor da peça processual de fl. 311, para, que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, traga aos autos o instrumento que lhe outorga poderes 

para requestar a providência postulada em tal petição, tendo em vista que 

os subscritores do substabelecimento de fl. 96, não possuem procuração 

nos autos.

Após, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 307/307v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712766 Nr: 7848-32.2012.811.0003

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, visto o término do prazo de folha 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386017 Nr: 14103-16.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

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

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 377927 Nr: 6238-39.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAQUE MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT/9123, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Autos nº 377927 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se o subscritor da peça processual de fl. 261, para, que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, traga aos autos o instrumento que lhe outorga poderes 

para requestar a providência postulada em tal petição.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 423361 Nr: 5545-50.2009.811.0003

 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: NORIVAL IGNACIO CARNEIRO COMERCIO ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Autos n.º 423361 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 178 e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716478 Nr: 11867-81.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MENEZES COELHO DE 

SOUZA - OAB:OAB/PA 8770, HELDER KANAMURA - OAB:111887, 

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB:OAB/PA 11307-A

 Intimação dos patronos da parte requerida, para tomar ciência da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de maio de 2020, às 

14:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819159 Nr: 2633-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR LOURENÇO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14.341, ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Autos n.º 819159 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Inicialmente, homologo o cálculo de fls. 131/132, por conseguinte, 

determino o levantamento da importância ali atribuída à parte requerente, 

na conta bancária indicada à fl. 134.

 No mais, o valor remanescente, deverá ser devolvido para a parte ré, 

devendo para tanto esta apresentar os dados bancários 

correspondentes.

 Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 426837 Nr: 9022-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, DECIO FREIRE - OAB:2255-A

 Autos n.º 426837 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 251 e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie.

Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 96542 Nr: 8403-06.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIM LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Autos n.º 96542 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 430 e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie.

Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 822468 Nr: 3761-91.2016.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: JOAO FIGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREVELARO TRANSPORTES LTDA - ME, 

FRIBON TRANSPORTES LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A, VALDIR MATHEUS PAIVA DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 34.384, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA - OAB:15472/MT

 Autos n.º 822468 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais ajuizada 

por JOAO FIGUEIRA DA SILVA em face de CREVELARO TRANSPORTES 

LTDA-ME e Outros, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 467/468 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. 467/468, 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, 30 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431137 Nr: 13000-66.2009.811.0003

 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: INES DALBERTO, JOSE EMILIO DE ITOZ, LIBERA DE 

LOURDES PORTO, JOBERTO LOURENCO DOS SANTOS, LIBERA MARTINI 

TRAMONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOULART 

VENERANDA - OAB:81329/MG, ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:OAB/SP27215, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713, 

PATRICIA ROCHA DE MAGALHÃES RIBEIRO - OAB:71822/MG, VIVIANE 

AGUIAR - OAB:77634/MG

 Autos n.º 431137 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fl. 858 e determino o levantamento da 

importância depositada na espécie.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794711 Nr: 12243-62.2015.811.0003

 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 RODEGUER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Autos nº 794711 – Ação Ordinária

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte ré e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de junho de 

2020, às 16:00 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319628 Nr: 15-90.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

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

MISTA DO CERRADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

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

OAB:5417-B/MT

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

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, conforme decisão de folha 328.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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: 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 os procuradores das partes para, no prazo 

legal, especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as, conforme Decisão de folha 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22638 Nr: 433-91.1995.811.0003

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS DANIELE LTDA, LUIZ 

CARLOS MARTINS, MARIA DE LURDES DE FARIAS MARTINS

 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 dos patronos da parte autora, para esclarecer a finalidade da 

guia de pagamento de diligência recolhida à fl. 407-v/408.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 752570 Nr: 9076-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO ALEXANDRINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 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. 40.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.Preclusas as 

vias recursais, determino o levantamento do valor depositado na liça em 

favor da parte autora, após arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008144-27.2018.8.11.0003

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:

CLEDSON JOSE DE SOUSA (REU)

GIULIANO ALBERT BUZZO (REU)

ROSINEIDE CLEMENTE DE SOUZA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO REFERENTE AO SEGUNDO 

ENDEREÇO INFORMADO, ID. 22018315.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002074-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DOS REIS VENDRAMIN (AUTOR(A))

VILMAR VENDRAMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR OAB - MS17191 (ADVOGADO(A))

MOZART VILELA ANDRADE OAB - MS4737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME (REU)

A RIGO FABRIS & CIA LTDA - ME (REU)

ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR ROSSI LOURENCO OAB - MS3674 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1002074-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que este 

juízo não possui os equipamentos necessários para a realização de vídeo 

conferência, expeça carta precatória para a Comarca de Campo 

Grande/MS, com prazo de 60 (sessenta) dias para oitiva das testemunhas 

de Clauber José de Souza Neckel, Venício Leite de Oliveira, Heinz Alfredo 

Stursa Kreisel, Rafael Leites de Oliveira, Paulo Sérgio Ota e Reinaldo 

Bitencourt dos Santos, bem como para colheita do depoimento pessoal 

dos autores, observando os endereços declinados na exordial e no Num. 

28439584 - Pág. 2 e Num. 28592508. Ainda, expeça carta precatória para 

a Comarca de Pérola/PR, com prazo de 30 (trinta) dias para a oitiva da 

testemunha Darci da Silva, no endereço do Num. 28592508. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 31 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001733-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MELLO WALTER (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001733-02.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a 

sua relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não 

se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004543-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO JOSE FRANCISCO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO ID N. 28715316, BEM 

COMO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000654-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALDIGAIR WAGNER PEREIRA OAB - SP120959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido Id n.26836615. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para 

dar prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001177-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE FAZZIO DE SOUZA OAB - 028.920.639-14 (REPRESENTANTE)

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001177-92.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012049-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA WOOLLEY DE CARVALHO MARTINS ROSSI (AUTOR(A))

R. C. W. D. C. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012049-06.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 411286 Nr: 7367-11.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, maria de fatima 

rabelo jacomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, MIGUEL TOSTES DE ALENCAR - 

OAB:RS/13.845, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Código nº 411286

Vistos etc.

BANCO SISTEMA S/A e MARIA DE FÁTIMA RABELO JACOMO, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de ZAID ARBID e ROSA HAIDAR 

ARBID, também qualificados no processo, visando receber a importância 

de R$ 82.912,44.

 As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, conforme se vê 

à fls. 693/702 e 707/708, o qual restou homologado judicial, com 

suspensão do feito até maio de 2018.

Os credores instados a manifestarem-se nos autos, quedaram-se inertes 

(fls. 714 e 716).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Retifique o pólo ativo da lide para fazer constar como exequente o BANCO 

SISTEMA S/A sucessor do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. 

Promovas as anotações e alterações necessárias.

Ex positis, em razão da inércia dos exequentes pressupõe-se, 

tacitamente, o cumprimento da obrigação, razão pela qual julgo extinta a 

presente ação de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo 

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 das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 715682 Nr: 10985-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTIFICIO SPLENDORE INDUSTRIA, BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO BRADESCO S/A

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

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A, ROSANE CORDEIRO MITIDIERI - 

OAB:140109-B/SP

 Código nº 402989

 Vistos etc.

1.0 - DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

REQUERIDAS

Sobre as manifestações e depósitos judiciais efetuados pelo BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e BANCO BRADESCO S/A, diga a 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

2.0 - DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (fls. 267/268)

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

252).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 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.: 735661 Nr: 15175-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME, RENATO 

DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT15.209

 Código nº 735661

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 206 e 208), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 28 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 719518 Nr: 566-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - 

OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MG 91045

 Código nº 719518

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Wellington Souza dos Santos

Executado: Banco Safra S/A

Vistos etc.

WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

posteriormente convertida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face do 

BANCO SAFRA S/A, também qualificado no processo, visando o 

recebimento da quantia de R$ 1.117,08.

 O executado efetuou o depósito judicial do crédito exequendo. O credor, 

intimado, quedou-se inerte, tendo o juízo homologado o cálculo formulado 

pela contadoria judicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação e a concordância tácita do 

credor, julgo extinta a presente ação de execução, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determino a liberação dos 

valores depositados na Conta Única Judicial, a favor do credor, devendo 

serem observados os dados bancários informados à fls. 226. Transitada 

em julgado, ou havendo 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.: 817980 Nr: 2217-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIO MICHELI DE OLIVEIRA SANTOS, 

DULCINEIA CRUZ LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO 

STRAGLIOTTO - OAB:15233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 817980

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 60 e 65), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 28 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 715909 Nr: 11247-69.2012.811.0003

 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): JUARY MIRANDA DE MORAES, SONIA MARIA 

RODRIGUES MIRANDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATAN BRUSTOLIN 

ALVES DA SILVA - OAB:26933/O, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Código nº 715909

Vistos etc.

RENATO SAITO, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra JUARY MIRANDA DE MORAES e 

SONIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DE MORAES, também qualificados 

no processo, visando a recebimento da importância de R$ 4.692,71.

 As partes noticiam a realização de acordo e pleiteiam a sua homologação 

(fls. 243/244). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 243/244), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos do disposto no artigo 

487, inciso III, "b", do CPC. Custas e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Com a 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 das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 769967 Nr: 2155-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRONA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:OAB/SP 309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Código nº 769967

Vistos etc.

Determino a retificação do pólo ativo para fazer constar como credora a 

SOMPO SEGUROS S/A, atual denominação da YASUDA MARÍTIMA 

SEGUROS S/A. Promova as anotações e alterações necessárias.

Homologo o acordo firmado entre as partes (227/228), para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão.

 Mantenha os autos em arquivo até 10.07.2020. Vencido o prazo, diga a 

exequente sobre o integral cumprimento da transação.

Custas e honorários advocatícios na forma acordada; após, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis - MT, 28 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUIZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 436548 Nr: 5216-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CLÓVIS PATRIOTA, 

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE PEDRA PRETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

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

OAB:5417-B/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698, Victor Meira 

Borges - OAB:12033

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito. 

Após, determino a remessa do presente feito à Central de Arrecadação 

em face da possibilidade de existência de custas judiciais pendentes de 

recolhimento. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 28 

de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 821357 Nr: 3359-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESKLEI PEREIRA RAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB: OAB/MT 23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 821357

 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, 28 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 711623 Nr: 6643-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAMBOYAN MODAS LTDA, BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS 

LTDA, F. G. VIEIRA MACHADO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 711623

Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 242 e 246), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação da interessada.

 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.: 905227 Nr: 6906-87.2018.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA KLITZKE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 905227

Ação Ordinária Declaratória de Inexistência

Autora: Ana Paula Klitzke

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

 ANA PAULA KLITZKE, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA contra o BANCO DO 

BRASIL S/A, também qualificado no processo, objetivando obter a nulidade 

de atos processuais na ação de busca e apreensão em apenso.

A demandante requereu a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, o qual foi indeferido. (fls. 48)

 Encaminhado os autos para apuração das custas processuais e, intimada 

para o recolhimento, a autora quedou-se inerte.
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Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante a visível falta de interesse da 

requerente em atender a determinação judicial e comando estabelecido 

pela CNGCGJ/MT.

 Devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

a ela, autora, não se manifestou nos autos.

 Ex-positis, considerando o que determina a CNGCGJ/MT, a falta de 

preparo com o não recolhimento das custas processuais e no 

cumprimento da determinação judicial, resulta na falta de condições para o 

desenvolvimento válido e regular do feito, razão pela qual julgo extinto o 

processo com amparo no artigo 485, inciso IV, do CPC. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais (fls. 64/65). Sem verba 

honorária vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado, remeta os autos à Central de Arrecadação para a 

cobrança das custas judiciais devidas.

 P.R.I.C.

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.: 745558 Nr: 5297-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB: OAB/MT 23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 745558

Vistos etc.

 OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra JAIR 

FRANCO, 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, o autor não logrou êxito em obter a 

atual paradeiro do automotor e do demandado.

Intimado na pessoa da advogada 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 13/05/2014, 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.: 814087 Nr: 910-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES DANTAS E DONIZETTI LTDA - ME, 

MARIOZAN GOMES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Dessa forma, indefiro o pedido de exceção de pré-executividade para 

prosseguimento da execução.Deverá o credor promover o regular 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora para a garantia 

da dívida, no prazo de 10 (dez) dias.Intime.Rondonópolis, 28 de janeiro de 

2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 909362 Nr: 8004-10.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ARANTES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARLEI ARCANJO TASCHETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - 

OAB:20217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 905362

Ação de Embargos de Terceiro

Autor: Renato Arantes Rodrigues

Requerido: Varlei Arcanjo Tascheto

Vistos etc.

 RENATO ARANTES RODRIGUES, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO contra o VARLEI ARCANJO 

TASCHETO, também qualificado no processo, objetivando obter a baixa de 

penhora sobre imóvel de sua propriedade, realizada nos autos da ação de 

execução em apenso.

O embargante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, o qual foi indeferido. (fls. 32)

 Encaminhado os autos para apuração das custas processuais e, intimado 

para o recolhimento, o embargante quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante a visível falta de interesse do 

embargante em atender a determinação judicial e comando estabelecido 

pela CNGCGJ/MT.

 Devidamente intimado para comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

ela, embbargante, não se manifestou nos autos.

 Ex-positis, considerando o que determina a CNGCGJ/MT, a falta de 

preparo com o não recolhimento das custas processuais e no 

cumprimento da determinação judicial, resulta na falta de condições para o 

desenvolvimento válido e regular do feito, razão pela qual julgo extinto o 

processo com amparo no artigo 485, inciso IV, do CPC. Condeno o 

embargante ao pagamento das custas processuais (fls. 35/36). Sem 

verba honorária vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado, remeta os autos à Central de Arrecadação para a 

cobrança das custas judiciais devidas.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 445974 Nr: 1156-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARLEI ARCANJO TASCHETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI DA COSTA SANTANA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DO LEILOEIRO. 

Somente é devida a comissão ao leiloeiro quando houver sido concluída a 

hasta ou o leilão. Mostra-se indevido o pagamento da comissão do leiloeiro 

quando há desistência da ação, no caso de acordo entre as partes, 

adjudicação, porquanto a venda judicial não restou perfectibilizada, 

ressalvando-se o direito ao reembolso das despesas para sua realização. 

Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, dou provimento ao 

agravo. (Agravo de Instrumento Nº 70059173096, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 07/04/2014) (TJ-RS - AI: 70059173096 RS, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 07/04/2014, Vigésima 

Câmara Cível)”Após a efetivação do leilão e a comprovação do pagamento 

dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado, dê-se vistas as 

partes para manifestação em 05 (cinco) dias.Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 2020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 726370 Nr: 7302-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ZANIN, GLÁUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SVERSUTI SOBRINHO, DARCI 

SVERSUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Dauber - OAB:31278/PR, 

MICHEL DOS SANTOS - OAB:OAB/PR43288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FARES JAMIL FERES - 

OAB:11139 OAB/PR, FRANCIANA TUNES PARREIRA - OAB:13397/MT

 Código nº 726370

Vistos etc.

Considerando tratar-se de ação de embargos de terceiro, determino o 

apensamento aos principais.

Considerando, ainda, a decisão proferida nos autos do Conflito de 

Competência, pelo e. TJMT, ratifico os atos processuais praticados.

Intime as partes da referida decisão, bem como, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, voltem-me conclusos para saneamento ou prolação de sentença.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 402745 Nr: 16258-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA GABRIEL LOPES

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

OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - 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. 25/253.Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 759594 Nr: 13141-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB: OAB/MT 23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 759594

Vistos etc.

O pleito, formulado pela autora à fls. 79, há de ser indeferido, haja vista 

que a não localização do veículo, objeto da lide, não enseja a suspensão 

do processo por motivo de força maior, conforme estabelece o artigo 313, 

VI, do CPC.

Dessa forma, intime a requerente, pessoalmente, por ARMP, bem como, 

seu advogado constituído nos autos pelo DJE, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 436576 Nr: 5244-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BRUNO ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Código nº 436576

Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pela instituição à fls. 535, em face da flagrante 

ausência de previsão legal.

Certifique a srª Gestora o decurso de prazo da intimação da executada. 

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 813050 Nr: 546-10.2016.811.0003

 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: CLAUDEIR FERREIRA TERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:18686 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 Código nº 813050

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o objeto da lide 

versa sobre a inexistência de relação jurídica entre as partes, cujo tema 

não encontra-se afetado pelos Recursos Especiais nºs 1.525.174 e 

1.525.134, razão pela qual determino o seu prosseguimento.

Intime as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, isto no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 760036 Nr: 13356-85.2014.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GONCALVES SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 760036

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 76, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 747311 Nr: 6350-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DAS ROSA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Código nº 747311

Vistos etc.

O exequente requer a penhora, avaliação e remoção do veículo descrito à 

fls. 194, de propriedade da devedora.

Dessa forma, nos termos dos artigos 798 e 829, § 2º, do CPC, defiro o 

pedido de penhora, avaliação e remoção do referido veículo, 

depositando-o nas mãos do credor, compromissando-o.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 720910 Nr: 1942-27.2013.811.0003

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE PARANÁ PNEUS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 

17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 720910

Vistos etc.

 BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra PARANÁ 

PNEUS LTDA, também qualificada no processo, objetivando o cumprimento 

de contrato firmado entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, 

mediante pagamento do débito ou entrega do bem.

Deferida a medida liminar, o veículo não foi apreendido e a ré não foi 

citada.

Intimado na pessoa do advogado constituído, e pessoalmente, para 

providenciar o regular andamento do feito informando o atual paradeiro da 

ré e do automotor, o autor 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 do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito.

 In casu, visível é a falta de interesse da instituição financeira em atender 

a determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja 

vista que a ausência de informação quanto ao endereço atualizado da ré e 

a localização do automotor impossibilita o desenvolvimento válido e regular 

do processo.

 Não é demais lembrar, que a ação de busca e apreensão tem rito 

processual próprio estabelecido no Decreto-Lei 911/69 e alterações 

posteriores, sendo impossível o arquivamento provisório.

 Ex positis, considerando a inércia do requerente, 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. Custas pelo 

autor. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Revogo os efeitos da liminar deferida. Com o trânsito em 

julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 447323 Nr: 2502-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

DOS SANTOS - OAB:10819/MT

 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. 271.Lado outro, vê-se que já foram utilizados 

todos os sistemas eletrônicos colocados à disposição do Juízo, na 

tentativa de localização de bens em nome da devedora, sem 

sucesso.Dessa forma, intime o credor, pessoalmente, por ARMP, bem 

como, seu advogado pelo DJE, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de penhora 

para  garan t ia  da  d ív ida ,  sob  pena  ex t inção . In t ime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 817528 Nr: 2057-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

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

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 821357

 Vistos etc.

Diferentemente o esposado pela autora à fls. 103, as pesquisas 

objetivando a localização do atual paradeiro do réu, pelos sistemas à 

disposição do juízo foram realizadas e encontram-se encartadas nos 

autos.

Assim sendo, 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, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI
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JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 436307 Nr: 4975-30.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:PR/51.792, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 436307

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 195 e 197), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 731031 Nr: 11532-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES BORGES RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 731031

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela credora à fls. 147. Determino que a srª 

Gestora promova os atos necessários para apontamento do nome da 

devedora nos órgãos de proteção ao crédito, observando-se o valor 

informado à fls. 106-verso.

Deverá a exequente promover os atos necessários para o 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora em nome 

da executada para garantia da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 701677 Nr: 9655-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:15999, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 701667

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela credora. Determino que a srª Gestora 

promova os atos necessários para apontamento do nome da devedora 

nos órgãos de proteção ao crédito, observando-se o valor informado à fls. 

131.

Deverá a exequente promover os atos necessários para o 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora em nome 

da executada para garantia da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 416758 Nr: 12418-03.2008.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VERÔNICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO 

- OAB:7.950

 Código nº 416758

Vistos etc.

ZAHER & CIA LTDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra OSMAR LUIZ PEZZARICO, também 

qualificado no processo, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 

15.005,21.

 O executado efetuou, por penhora no rosto de autos, o cumprimento da 

obrigação, cujo montante restou levantado pela exequente (fls. 244 e 

255/257).

A credora manifestou concordância com o referido valor e requereu a 

extinção do feito (fls. 262). Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 751710 Nr: 8630-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

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

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Código nº 751710

Vistos etc.

Intime a credora para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

planilha atualizada de débito.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido à fls. 69.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 382434 Nr: 10613-83.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ORMOND PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ARMANDO MARTINS DO LAGO 

ALBUQUERQUE, CLOVIS DO LAGO ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AIRES COUTO - 

OAB:16228/MT, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:RS/60.984, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 Código nº 382434

Vistos etc.

O exequente requer a penhora, avaliação e remoção de veículos de 

propriedade do executado.

Dessa forma, nos termos dos artigos 798 e 829, § 2º, do CPC, defiro o 

pedido de penhora, avaliação e remoção dos veículos descritos à fls. 468, 

depositando-a nas mãos do credor, compromissando-o.

 Expeça carta precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias, para a 

Comarca de Primavera do Leste/MT, para tal finalidade.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.
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Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 426768 Nr: 8920-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AROGERIO BREXO

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

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Código nº 426768

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 264, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do § 1º, do 

artigo 921, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 445084 Nr: 266-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO POLGA, CAMILA GIONGO, 

DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 445084

Vistos etc.

A recalcitrância do CRI de Pedra Preta/MT em cumprir a ordem judicial de 

registro da penhora sobre o imóvel, objeto da matrícula nº 4537, não tem 

razão de ser.

Referido imóvel foi hipotecado a favor do credor, bem como consta no 

compromisso de compra de venda, cláusula de que os adquirentes têm 

ciência do gravame (hipoteca) sobre o bem.

Dessa forma, determino que a srª Oficial Substituta, titular da Serventia de 

Pedra Preta/MT, cumpra, incontinenti, a ordem judicial, nos termos do 

Termo de Penhora e Depósito a ela apresentado, sob pena de responder 

por crime de responsabilidade.

Lado outro, defiro o pedido de intimação, por carta, de NELVO FRIES e 

ROSANA FRIES, da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 4.537, 

devendo ser observado o endereço informado à fls. 212-verso.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 443759 Nr: 12428-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO NETO DE SOUZA, PAULO 

RICARDO POLTRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:10027-E, Rafael Aparecido Gonçalves - OAB:17.580, SABRINA 

DA SILVA GONÇALVES - OAB:15529

 .Código nº 443759.

Vistos etc.

Intime a Ong Cantinho de Proteção Animal, na pessoa da presidente Mirna 

de Castro Mendonça, para prestação de contas dos valores recebidos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia do documento à fls. 140.

 Vindo a manifestação, encaminhe os autos à equipe multidisciplinar do 

Juizado Volante Ambiental desta Comarca, para análise das contas 

prestadas.

 Após a juntada do relatório, dê-se vista ao parquet.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 739772 Nr: 1823-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON DO NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT

 .Código nº 739772.

Vistos etc.

Intime a Ong Cantinho de Proteção Animal, na pessoa da presidente Mirna 

de Castro Mendonça, para prestação de contas dos valores recebidos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia do documento à fls. 55.

 Vindo a manifestação, encaminhe os autos à equipe multidisciplinar do 

Juizado Volante Ambiental desta Comarca, para análise das contas 

prestadas.

 Após a juntada do relatório, dê-se vista ao parquet.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 281692 Nr: 5114-94.2001.811.0003

 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): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, EDISON 

LUIS CAVALCANTI GARCIA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SCAGLIARINI 

JARDIM - OAB:14799/DF

 Código nº 281692

Exequente: Duilio Piato Júnior

Executados: Hélio Cavalcante Garcia Filho e outro

Vistos etc.

DUILIO PIATO JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de HÉLIO CAVALCANTE 

GARCIA FILHO e EDISON LUÍS CAVALCANTE GARCIA, também 

qualificados no processo, visando receber a importância de R$ 2.614,18.

 O credor noticia o pagamento da dívida pelos devedores e requer a 

extinção do feito (fls. 393). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 708463 Nr: 3317-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCCO & ZONZINI ASSESSORIA E CONSULTORIA 
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EMPRESARIAL LTDA, EDSON TADEU ZONZINI, REGINA CELIA DE ROCCO 

ZONZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

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

OAB:3.504-A

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

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

 Código nº 708463

Vistos etc.

A certidão à fls. 249-verso, noticia que a Assembléia Geral de Credores 

foi suspensa, em razão de efeito suspensivo concedido pelo STJ, bem 

como, que o prazo de blindagem continua vigente.

Dessa forma, mantenho a decisão à fls. 246, pelos seus próprios 

fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais 

próprios para modificá-la.

Intime.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 725693 Nr: 6650-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 .Código nº 725693.

Vistos etc.

Considerando que houve a localização da aparelhagem sonora apreendida 

nos autos, a qual foi encaminhada à 2ª Cia Ambiental desta Cidade e, 

considerando, ainda, que já fora decretado seu perdimento, determino a 

doação do som para a Escola Estadual São José Operário, localizada na 

Avenida Bandeirantes, nº 1490, Vila Operária, nesta cidade, na pessoa da 

diretora Regiane Pradela da S. Bastos, telefone (66) 3425-4261 e 

99662-9719.

Após, devolva os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759638 Nr: 13167-10.2014.811.0003

 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: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO, IMOBILIARIA ADRIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALVES MEIRA, LUCELIA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMERSON ALVES 

DE FREITAS, para devolução dos autos nº 13167-10.2014.811.0003, 

Protocolo 759638, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 811039 Nr: 18244-63.2015.811.0003

 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): ANA PAULA KLITZKE

 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: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 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. 118.Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726535 Nr: 7465-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SALES HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/12834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760207 Nr: 13455-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GABRIEL DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO CÁLCULO DE ATULIZAÇÃO DO DÉBITO DE FLS. 265/266, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795551 Nr: 12623-85.2015.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HANZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAJIA 

EL-AMAR HANZE, NAZIH MELHEM HANZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAIMUNDO LIMA TEIXEIRA, JOSIANE 

BORTONCELLO, DAURI ALVES DE MATOS, PAULA ALMEIDA DE PAULA

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

OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:MT 3.727

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a parte APELADA para apresentar contrarrazões, caso queira, ao recurso 

de Apelação interposto às fls.129/135.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001399-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DA COSTA (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):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001399-60.2020.8.11.0003 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 a fatura com vencimento em 

30.11.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 2.175,28 (dois mil, cento e setenta e cinco 

reais e vinte e oito centavos). Ainda, requer que a demandada se 

abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao débito acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

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

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele valor elevado, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/1842915-9, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

relativo ao período de 11/2016 a 07/2018, sendo, portanto, discutível o 

valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. Em razão disto, resta 

evidente a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na 

forma pleiteada pela requerente, no tocante ao restabelecimento da 

energia elétrica. Ex positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de 

urgência, para determinar que a ré proceda o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/1842915-9 

no prazo de 02 (duas) horas. Determino ainda que a requerida se 

abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em 

relação ao mencionado débito. Para o caso de descumprimento, fixo multa 

por hora, no montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitando-se ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O mandado deverá 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. No que tange à audiência 

de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar 

pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer 

tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO SOUSA AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000518-83.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela de urgência visando obter a suspensão dos 

efeitos da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O 

artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de outorga da 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame a demandante 

alega não ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou 

serviços junto a instituição financeira, ainda assim, teve seu nome 

negativado perante os órgãos de proteção ao crédito a mando do 

requerido, por um suposto débito de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme 

Id. 28085716. Nas ações declaratórias negativas, em que a parte autora 

alega a existência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, uma vez que é totalmente impossível 

ao demandante fazer prova de fato negativo. O ônus da prova do fato 

constitutivo in casu não pode ser atribuído ao autor, já que a causa de 

pedir é justamente não haver o fato constitutivo. Assim, nas declaratórias 

negativas, ao réu é que se incumbe provar a existência da relação 

jurídica. Nesse Sentido: INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES. ALEGA A RECLAMANTE QUE SEU NOME RESTOU 

INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE 

DÉBITO INDEVIDO, VEZ QUE JAMAIS CONTRATOU OS SERVIÇOS DA 

RECLAMADA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA A FIM SUSPENDER A 

INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE JUNTO AO SCPC. (...) É 

EVIDENTE A REPERCUSSÃO NEGATIVA GERADA PELA INSCRIÇÃO 

INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE TAL FATO ACARRETA EFEITOS 

PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA CIVIL, NÃO SÓ 

LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE CRÉDITO, MAS 

ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO PELA IMAGEM 

IDÔNEA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. PEDIDO DE 

MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ESCORREITO, 

UMA VEZ QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PUNITIVO DO INSTITUTO. 

(...). UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001601-22.2015.8.16.0090/0 

- Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 06.11.2015) Ante as 

ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, e 

de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do 

mérito da questão. Determino seja oficiado aos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do 

nome do autor de seus bancos de dados referente ao título descrito na 

inicial, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente 

demanda. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). De outro turno, tendo em vista que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 
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mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT,31 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO DAVE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON ERASMO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000737-96.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que seja expedido 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. O artigo 300 

do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

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

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas 

acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a 

instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase 

inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido. No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que 

instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010344-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1010344-41.2017.8.11.0003) Ação de Indenização por 

Danos Morais Requerente: Sueli da Silva Requerida: Telefônica Brasil S/A 

Vistos etc. SUELI DA SILVA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

também qualificada nos autos. A autora aduz que possui uma linha 

telefônica com o terminal n° (066) 99901-8401 junto a demandada e que 

efetua regularmente os pagamentos das faturas pactuadas. Alega que de 

forma arbitrária, a ré suspendeu a linha citada contratada, sob a alegação 

de que houve mudança na data do vencimento do mês de março/2017. Diz 

que ante o cancelamento da linha telefônica ficou mais de 05 (cinco) dias 

sem efetuar ligações. Afirma que os atos praticados pela requerida são 

ilegais. Pugna pelo ressarcimento dos danos sofridos. Requer a 

procedência do pleito inicial. Juntou documentos. Citada, a requerida não 

apresentou a defesa tempestivamente, razão pela qual fora decretada a 

sua revelia (Id. 23359965). Instados a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(Id. 23781498). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que a 

requerida não apresentou defesa, embora citada, sendo-lhe decretada 

sua revelia. Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é 

ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, formando-se então 

a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pela autora e 

não impugnados pela ré. Daí a presunção, que decorre da revelia, de 

veracidade dos fatos alegados na inicial. Entretanto, o artigo 345, I, do 

CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus e algum deles contestar, a 

revelia não produzirá o efeito mencionado no artigo 344, do mesmo Codex. 

A decretação da revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência 

dos pedidos, pois pertinente a apuração das provas produzidas pela parte 

autora com o julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que 

relativa a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com 

efeito, "a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é 

relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção 

do Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe 27-10-2017) Assim, ante o efeito material da revelia, pode o 

Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, 

examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos 

alegados pela própria demandante, julgar a causa em seu desfavor. O fim 

colimado na exordial cinge-se no pedido de indenização dos danos 

descritos na inicial, em face do cancelamento unilateral da linha telefônica 

vindicada a pedido da demandada. O Código Civil determina que tem 

responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu 

dano, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e 

ainda quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato. No caso, a 

lide versa sobre responsabilidade civil aquiliana, de ordem subjetiva, já que 

a autora imputa a ré o cancelamento de sua linha telefônica, ante a 

alteração unilateral da data da fatura do plano, vez que foram pagos todos 

os boletos emitidos pela ré. Para a configuração da obrigação de indenizar 

no campo da responsabilidade subjetiva exige-se a presença de três 

elementos indispensáveis, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira: 

"a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que 

abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, 

sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) 

em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no 

sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou 
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imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, 

o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma 

a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos 

negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não 

teria havido o atentado ao bem jurídico."[1] A demandante limitou-se em 

arguir a existência do dano, ou melhor, não passou do campo das ilações. 

Não se desincumbiu à autora do ônus da prova, vez que não foram 

acostados aos autos os boletos pactuados com os devidos vencimentos e 

nem as faturas correspondentes, somente colacionou comprovantes 

pagos, sem mencionar quais obrigações foram adimplidas, isto é, não 

houve no presente feito provas cabais das mensalidades alteradas 

unilateralmente pela requerida, muito menos a comprovação do 

cancelamento da linha supracitada. Neste sentir, não se pode apurar a 

real data pactuada entre as partes, vez que inexistiu contrato, nessa 

lógica não se configura alguma falha de serviço da empresa ré, 

decorrente do não cumprimento avençado. Existindo dúvida - o que 

competia a requerente afastar -, não se pode reconhecer o dever de 

indenizar, sob pena de se estar presumindo a culpa (responsabilidade 

objetiva) em situação em que ela deveria ter sido comprovada 

(responsabilidade subjetiva). A título de ilustração, colaciona-se o seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS - 

PUBLICAÇÃO DE FOTOS SEM AUTORIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO 

AUTOR DA OBRA - ARTIGO 333, I, DO CPC - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Quando o autor 

instaura a lide e expõe o caso, fica responsável pelo ônus da prova. 

Dessa forma, cumpre-lhe mostrar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme preconiza o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

basta afirmar a existência de eventual prejuízo; deve ser demonstrada a 

conduta antijurídica do réu, além do nexo causal entre esta e o dano 

suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão 

ressarcitória deduzida. Ao alegar uso indevido ou desautorizado de 

fotografias, cabe ao demandante a prova da sua efetiva autoria e da 

violação de seus direitos autorais” (Ap, 66084/2012, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014)(grifei). Como sabido, 

cabe ao Juiz examinar e valorar as provas apresentadas. Sobre o tema 

discorre Luiz Guilherme Marinoni: "O juiz, (...) para valorar a credibilidade 

de uma prova e a sua idoneidade para demonstrar um fato, baseia-se na 

sua experiência, que deve ser entendida como a experiência do homem 

médio, que vive em determinada cultura em certo momento histórico. 

Nestes casos, o juiz socorre-se do senso comum, e particularmente no 

que interessa ao raciocínio que pode dar origem à presunção, ao partir de 

um fato indiciário para chegar ao fato principal, vale-se de conhecimentos 

que devem estar fundados naquilo que comumente ocorre na sociedade 

ou que possuem fontes idôneas e confiáveis. Seria possível dizer que o 

juiz, em tais hipóteses, apoia-se em uma 'regra de experiência' que, de 

acordo com o art. 335 do CPC brasileira pode ser uma 'regra de 

experiência comum' ou uma 'regra de experiência técnica'. É claro que, 

tratando-se de regra de experiência técnica, esta deve ser aquela que é 

própria ao homem comum. Em outras palavras, se o juiz é formado em 

engenharia civil ou medicina, por exemplo, ele não pode pretender formular 

concatenações com base nos seus conhecimentos técnicos pessoais. É 

de lembrar-se que o juiz que vai apreciar eventual recurso pode não ter 

este mesmo conhecimento e que um conhecimento técnico pode ser 

discutível, vale dizer, não estar solidamente consagrado". (in "A Prova na 

Ação Inibitória". Revista de Direito Processual Civil, nº 24, abril-junho de 

2002, p. 312/322) In casu, entendo que as provas produzidas pela autora 

não se mostram fornidas e consistentes o suficiente para condenar a 

requerida ao pagamento dos alegados danos sofridos, haja vista que 

fundados em situações hipotéticas ou em meras alegações. Ratificando o 

entendimento, caberia a requerente o ônus de provar o ato ilícito atribuído 

a demandada, bem como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a 

ação daquela, o que não foi feito. A responsabilidade civil é a aplicação de 

medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano, moral ou patrimonial, 

causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito. Por outro lado, o 

uso do direito não pode se tornar um mecanismo cego a ser utilizado para 

fins puramente econômicos. Ao contrário, o direito é um instrumento 

inspirado numa finalidade ética e destinado a atendê-la. Segundo 

FRANCESCO CARNELUTTI: "Diz-se freqüentemente que o direito 

representa um minimun ético. É verdade. Se a quisermos compreender 

facilmente, podemos servir-nos desta fórmula insuperável da ética cristã: 

fazer ou não fazer aos outros aquilo que se quereria feito ou não feito a si 

mesmo. O conteúdo desta fórmula, que exprime inteiramente a simplicidade 

e a imensidade da ética, só em parte (podemos dizer que só metade dele) 

penetra no direito. Entre não se apoderar da coisa de outrem e dar o que é 

seu, há uma ascensão, a meio da qual, a mais das vezes, o direito se 

detém. A verdade é que existem regras éticas cuja observância é mais ou 

menos necessária à manutenção da paz, e que nem todas se prestam a 

ser impostas pela força. A partir daqui, pode formular-se uma distinção 

entre ética e direito natural à maneira da que se estabeleceu entre direito 

natural e direito positivo, visto que aquele pode entender-se na acepção 

de que não compreender toda a ética, mas apenas aquela parte dela que 

se pode transfundir no direito positivo. A verdade, porém, é que o 

progresso do direito se entende também no sentido de progressivamente 

se diminuir a diferença quantitativa entre ética e direito, ou seja de se 

aumentar o que chamarei a receptividade ética do direito positivo".[2] De 

acordo com SÍLVIO RODRIGUES[3]: "Para que surja a obrigação de 

reparar, mister se faz prova da existência de uma relação de causalidade 

entre a ação ou omissão culposa do agente e o dano experimentado pela 

vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o 

mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido de 

indenização, formulado por aquela, deverá ser julgado improcedente.” 

Destarte, não se incumbindo a demandante de demonstrar a existência de 

nexo de causalidade, assim inexiste o dever reparatório pretendido. Ex 

Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pleito inicial. Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios ao patrono da ré, em verba que arbitro em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente 

será devida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 

31 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO [1] in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito 

Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661. 

[2]Teoria Geral do Direito, Lejus, p. 131. [3]Direito Civil - Responsabilidade 

Civil - Saraiva, 1986, vol. IV, p. 18.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006491-53.2019.8.11.0003

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:

GABRIEL MAURICIO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006491-53.2019.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Honda S.A Requerido: Gabriel Maurício de Morais 

Vistos etc. Banco Honda S.A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO contra Gabriel Maurício de Morais, também 

qualificado no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado 

entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento 

do débito ou entrega do bem. O autor diz que o réu tornou-se inadimplente 

e foi constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, 

assumida no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em 

alienação fiduciária. Afirma que o devedor deixou de quitar as parcelas 

pactuadas, a partir de Novembro/2019 e, em face da inadimplência, requer 

a apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do 

veículo. Juntou documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente 

cumprida (Num. 26899140). Citado, o réu não apresentou contestação 

(Num. 28520847). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, na forma do 

artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do demandado, a prova 

trazida aos autos é suficiente para o desfecho da questão. À luz dos 

documentos juntados na inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de 

busca e apreensão, foi dado em alienação fiduciária, a favor do requerido, 

em contrato firmado entre as partes (Num. 20879709). Ressalta-se, 

também, que o devedor é inadimplente e, devidamente citado, não 

ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida pelo 

autor, restou demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o 

deferimento da pretensão inicial, por estar amparada em legislação 

específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido 
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formulado na exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a 

posse e propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud (placa 

– QCQ0374). Determino que o autor proceda o recolhimento da diligência 

do Sr. Meirinho descrita no Id. 26900492 (R$ 992,00), no prazo de 05 

(cinco) dias. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1010997-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO FELIX LTDA (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

COCAL CEREAIS LTDA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO RODOBENS S.A. (REU)

POSTO 100 LTDA (REU)

OI S.A (REU)

CREDORES (REU)

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (REU)

POSTO NOVENTA LTDA - ME (REU)

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA (REU)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REU)

POSTO MIMOSAO LTDA (REU)

TRANSPORTES GISLON EIRELI (REU)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FEITOSA ARAUJO OAB - BA58172 (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA PARREIRA SANTANA OAB - MG152473 (ADVOGADO(A))

DIEGO FREITAS RIBEIRO OAB - BA22096 (ADVOGADO(A))

SERGIO CELSO NUNES SANTOS OAB - BA18667 (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI OAB - GO18485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO ROSA OAB - SC33682 (ADVOGADO(A))

DEBORA FERREIRA ROSA OAB - RJ214687 (ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICENTE BERRIEL NETTO OAB - RJ169957 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010997-72.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME REU: CREDORES, POSTO 

FELIX LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A., FAIRFAX BRASIL SEGUROS 

CORPORATIVOS SA, GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA - ME, POSTO NOVENTA LTDA - ME, POSTO MIMOSAO 

LTDA, POSTO 100 LTDA, CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE 

FERTILIZANTES, BANCO RODOBENS S.A., OI S.A, BANCO BRADESCO, 

COCAL CEREAIS LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, TRANSPORTES GISLON 

EIRELI Vistos e examinados. 01 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

ID. 25439742. Sustenta o credor BANCO BRADESCO que há “vício de erro 

de fato e omissão na decisão” que determinou a suspensão da 

negativação do nome da recuperanda nos órgãos de proteção ao crédito, 

defendendo que “é plenamente cabível a inclusão do nome da 

recuperanda em cadastros de inadimplentes e cartórios de protesto”. Nos 

termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração são cabíveis apenas para sanar reais obscuridade ou 

contradição ou, ainda, para suprir omissão verificada no julgado acerca de 

tema sobre o qual o juízo deveria ter-se manifestado, o que não ocorreu 

na espécie. Inexiste na decisão atacada qualquer vício, de modo que 

incabível a provimento dos aclaratórios apresentados. Nesse sentido a 

orientação jurisprudencial: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO 

DE CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 

1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DOS FATOS – EMBARGOS 

REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no 

acórdão (CPC/2015, art. 1.022), merece rejeição os embargos de 

declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no 

interesse da estratégia recursal.” (ED 124380/2017, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, 

Publicado no DJE 23/02/2018). Essa é a lição de Sérgio Pinto Martins: “Os 

embargos de declaração vêm apenas corrigir certos aspectos da 

sentença, mas não a reformulá-la ou modificar seu conteúdo, nem 

devolvem o conhecimento da matéria versada no processo. (...) Não visam 

os embargos declaratórios a alterar o julgado. Trata-se apenas de meio de 

correção e integração, de um aperfeiçoamento da sentença, sem 

possibilidade de alterar o seu conteúdo, porém não para retratação. O juiz 

não vai redecidir, mas vai tornar a se exprimir sobre algo que não ficou 

claro.” (Direito Processual do Trabalho. Atlas, São Paulo: 2000, pág. 419). 

O que a embargante pretende, na verdade, é a modificação do julgado, o 

que não pode ser alcançado pela via eleita. No mais, já constou da 

decisão embargada que a determinação sustentava-se em orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Veja-se: 

“Perfilha-se da orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: ‘RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – 

PERÍODO DE BLINDAGEM – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. É prudente suspender os 

apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos 

em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a 

recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade 

específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do 

nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria 

legislação.’ (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Número Único: 

1010963-43.2018.8.11.0000 - Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA – 14/11/2018)”. Diante disso e por mais que se procure dar 

largueza à interposição dos embargos declaratórios, não se visualiza o 

vício alegado. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos 

Embargos de Declaração. 02 – DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA DE ID. 

28471851. Informou a recuperanda que o credor BANCO BRADESCO 

efetuou o bloqueio indevido do valor de R$559.697,31 que a empresa 

recebeu em sua conta bancária a título de restituição da Receita Federal 

do Brasil, inviabilizando o processo de recuperação judicial e prejudicando 

os demais credores que se submetem ao feito. Asseverou que o BANCO 

BRADESCO é seu credor na classe quirografária, não tendo qualquer 

preferência de recebimento sobre os demais listados. Mencionou a 

necessidade da disponibilização de tais valores para o desenvolvimento 

das suas atividades empresariais, e requereu intimação da instituição 

financeira para que efetue a imediata devolução da quantia, sob pena de 

multa diária. Pois bem. O pleito comporta análise e acolhimento, 

independente da manifestação do Administrador Judicial e do Ministério 

Público, haja vista que o tema já foi anteriormente deliberado diversas 

vezes por este Juízo, em vários outros feitos que por aqui tramitam, sendo 

que a liberação das quantias bloqueadas em tais situações é entendimento 

já expresso por ambos, bem como por este magistrado. Como cediço, os 

bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias 

das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de 

seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos 

anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), 

sujeitos ao processo recuperatório. Isto posto, devem ser considerados 
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ilegais os descontos realizados, porque efetivamente estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos (art. 49, da Lei nº11.101/05), e o montante 

indevidamente retido deve ser colocado à disposição da recuperanda, 

principalmente porque necessita do numerário em questão para manter a 

sua fonte produtiva de renda, inclusive pagando seus empregados e 

fornecedores. Nesse sentido é a jurisprudência: “Créditos sujeitos aos 

efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3º devem 

ser classificados como quirografários. Determinação de devolução dos 

valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de 

recuperação judicial mantida. Agravo improvido.” (cf. AI 

0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS). 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Liberação de valores indevidamente retidos em 

conta vinculada Montante indevidamente retido, porque o crédito do 

agravado deve se sujeitar à recuperação judicial Anterior agravo de 

instrumento que considerou não se enquadrar a hipótese na norma do § 

3º, do art. 49 da Lei 11.101/05, diante da ausência de registro no domicílio 

da devedora Montante depositado em conta” (TJ-SP - AI: 

00979237520138260000 SP 0097923-75.2013.8.26.0000, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 09/12/2013, 2ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2013). Assim também já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 

BOJO DE DEMANDA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DE 

MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER - REDUÇÃO DO VALOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS AGRAVADOS. 1. Alegada ausência de 

prequestionamento. Inocorrência. "O STJ admite o prequestionamento 

implícito nas hipótese em que os pontos debatidos no Recurso Especial 

foram decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação dos artigos 

de lei que fundamentam a decisão." REsp 1345910/MG, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 31/10/2012. 2. É lícito ao 

magistrado, conforme autorizado pelo § 6º do artigo 461 do CPC, a 

requerimento da parte ou de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da 

multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Correta a 

redução da multa diária (astreintes), fixada na instância ordinária em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), para a "abstenção de bloqueio, retirada, 

débito ou qualquer outra medida que implique retenção de valores das 

contas bancárias de titularidade das recuperandas". Valor 

desproporcional e que não se coaduna com o quantum total da obrigação 

principal de aproximadamente R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). 3. 

Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag 1236579/MT, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 

14/05/2015). O mesmo entendimento é adotado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A 

RESTITUIÇÃO DE VALORES ÀS CONTAS CORRENTES DAS EMPRESAS 

RECUPERANDAS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR 

DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – 

ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS (DÉBITOS/ENCARGOS) DEVIDOS EM 

RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS LIMITES DE CRÉDITOS PELA 

RECUPERANDAS – DESCABIMENTO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE 

CONTRATOS PACTUADOS ANTES DO PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – SUBMISSÃO DOS 

CONTRATOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – REVOGAÇÃO DA MULTA 

PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA 

DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 273, §3º E 

ARTIGO 461, §§3º E 4º, DO CPC – REDUÇÃO DO QUANTUM – 

ACOLHIMENTO – VALOR DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE 

LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A 

EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO DE PRAZO 

RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento da regra do artigo 526 do 

CPC deve ser comprovado por meio de certidão específica, ou por outro 

documento passível de comprovação e eficaz a atestar a negativa da 

exigência. Ausente tal prova, imperiosa a cognição do recurso. Se mesmo 

de ciente de que seus créditos foram constituídos antes do protocolo e do 

deferimento do Pedido de Recuperação Judic ia l  das 

agravadas/recuperandas, não nega o agravante que procedeu a retenção 

dos valores das suas contas correntes com o objetivo de receber seus 

créditos (encargos), correta a decisão que determinou a restituição dos 

valores às agravadas. O magistrado pode fixar multa diária para o caso de 

descumprimento de ordem judicial que determina a liberação de retenção 

de valores em conta bancária. Há que ser reduzido o valor da multa diária 

quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional 

ao valor da obrigação. Consoante o § 6º do artigo 461, do CPC, deve ser 

imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo 

juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de 

evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o 

enriquecimento sem causa.”(AI 52717/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado 

no DJE 14/12/2015). Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável 

que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a 

atividade econômica da recuperanda, o que afronta temerosamente o 

princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos 

processos de recuperação judicial. Impõe-se, pois, a determinação de 

liberação dos valores retidos, razão pela qual DETERMINO a intimação do 

credor Banco Bradesco S.A para que proceda com a liberação de R$ 

559.697,31, que reteve indevidamente nas contas da recuperanda. 

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, 

porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente 

determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos 

valores retidos nas contas da recuperanda. Por fim, arbitro, para o caso 

de descumprimento da determinação judicial, multa diária no valor de 

R$3.000,00, com fulcro nas jurisprudências acima transcritas, que 

demonstram a possibilidade de se cominar multa para compelir o 

jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional. 03 – DO CURSO 

PROCESSUAL. Verifica-se dos autos que a recuperanda já apresentou o 

seu plano de recuperação judicial (Id. 26660474) e o Administrador Judicial 

a lista de credores (Id. 27645410). Deste modo, determino que a serventia 

providencie a publicação do edital concernente. Intimem-se a todos desta 

decisão. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000781-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000781-18.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: JOSE 

ROBERTO DE ARAUJO Vistos e examinados. A notificação extrajudicial 

para constituição em mora do devedor é requisito imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da 

inicial. Nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. Com efeito, apesar da possibilidade da assinatura de terceiro 

na carta com aviso de recebimento, no caso, observa-se que a 

notificação foi expedida por telegrama dos Correios, e não consta 

nenhuma rubrica, mas, tão somente, a informação do recebimento (Id. 

28224236). Assim, considerando a ausência de fé pública dos correios, 

não há como validar a mora, requisito essencial da ação de busca e 

apreensão. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIDA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - NOTIFICAÇÃO IRREGULAR - MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO NECESSÁRIO PARA AJUIZADAMENTO DA 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69 - 

NOVA NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA - 

INEXSITÊNCIA DE FÉ-PÚBLICA DOS CORREIOS – EFEITO TRANSLATIVO – 

POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO, SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. A notificação extrajudicial que cientifica o devedor sobre a 

sua inadimplência presta-se para comprovar a mora , que já existe, em 

decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais e é 

indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não se 

reputa comprovada a mora se a notificação se dá mediante envio de 
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telegrama , sem a juntada do AR devidamente assinado, por não gozar a 

certificação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de fé pública. 

(N.U 1011571-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR TELEGRAMA – AVISO DE RECEBIMENTO – 

NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para a 

validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz 

que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o 

mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido 

recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura. 

A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando 

assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em 

mora do devedor. (N.U 1028789-56.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019) Dessa forma, intime-se a parte autora para 

que junte comprovante de constituição em mora do devedor, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392773 Nr: 6282-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE DOURADOS DE OLIVEIRA ME, NEIDE 

DOURADOS DE OLIVEIRA, MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN 

- OAB:23139/O, CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - OAB:18577/A, RANGEL DA 

SILVA - OAB:213836, RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - 

OAB:40542/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se, da juntada de fl.441/447.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439469 Nr: 8136-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

MASSA FALIDA DE R W COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

AUTO POSTO FERRARI LTDA, GRAFITT TRANSPORTES LTDA, BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY AFONSO SILVA, LAMARTINE 

FILHO

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

OAB:OAB/MT7250, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 

14.573, KARINA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO (ATUALIZADO) - OAB:24493/B, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Certifico que, refaço a Intimação do dia 16/01/2020 considerando que 

estranhamente o Sr. Administrador Judicial não foi devidamente intimado 

via DJE. "Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar informando os valores a serem liberados aos credores de fls. 

4.379/4.384."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439469 Nr: 8136-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

MASSA FALIDA DE R W COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

AUTO POSTO FERRARI LTDA, GRAFITT TRANSPORTES LTDA, BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY AFONSO SILVA, LAMARTINE 

FILHO

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

OAB:OAB/MT7250, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 

14.573, KARINA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO (ATUALIZADO) - OAB:24493/B, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Vistos e examinados.

 Considerando que a arrematação judicial é título aquisitivo originário, o 

imóvel arrematado dever ser passado ao arrematante livre de qualquer 

ônus.

 Nestes termos, DEFIRO o pedido formulado em fls. 4393 e DETERMINO a 

baixa de todas as constrições lançadas sobre o bem arrematado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731699 Nr: 12046-78.2013.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME, FABRICE 

LOPES DOS ANJOS, MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS AURELIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261.030, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 Intimação do patrono Dr. Wallace E. Miranda OAB/MT 22.524 da parte 

interessada Ativos S/A Securatizadora de Creditos Financeiros para, no 

prazo legal, requerer o que entende de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 925380 Nr: 3267-27.2019.811.0003

 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: NORBERTO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILENON SOARES LIMA, NILSON MULLER, 

ILOIDE AUGUSTA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira de Andrade - 

OAB:9764/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5341, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - 

OAB:OAB/MT 5341, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:MT/1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/O

 E DAS DESPESAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Na forma do disposto nos 

parágrafos 5º e 6º do art. 98 do CPC, é possível modular os efeitos da 

condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais.” 

(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).Intime-se o 

requerido para que, no prazo de 10 dias, comprove o pagamento da 

primeira parcela das custas processuais.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 811205 Nr: 18310-43.2015.811.0003

 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: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO MANICA, JACIELE DE MELO 

CURPERTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:OAB/MT 5341, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:MT/1.938-A, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:227716, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:OAB/MT 

11506

 partes nada trouxeram ao feito, de concreto, que pudesse demonstrar 

que os valores são excessivos e que as perícias poderiam ser realizadas, 

com a mesma qualidade, por menor custo. Contudo, verifico a 

possibilidade de redução dos valores solicitados, razão pela qual fixo os 

honorários periciais para o perito contador Reinaldo Camargo do 

Nascimento em R$15.000,00 e para o perito engenheiro agrônomo Marcel 

Augusto Pereira Gaíva em R$80.000,00. Intime-se as partes, para o 

depósito do valor, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773971 Nr: 3916-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal manifestar 

considerando, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de fls. 159/163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820083 Nr: 2971-10.2016.811.0003

 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: JUSCELINO MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO RIBEIRO - EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, oferecer 

impugnação à contestação de fl.93/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709276 Nr: 4193-52.2012.811.0003

 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: MAURO FERREIRA ROCHA, ELIZENIR FRANCISCA 

CYRILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, MAURINO 

SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 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.: 770749 Nr: 2502-95.2015.811.0003

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOELI FATIMA PEDROTTI DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:MT/11.054-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839114 Nr: 8372-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASFOS FERTILIZANTES FOSFATOS LTDA, 

FERTISOLO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CARLOS 

VITAL LUGOKENSKI, MARIELI DOS SANTOS SILVA, EDUARDO 

LUGOKENSKI NETO, JUNAINA KARLA LUGOKENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741110 Nr: 2742-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): ROSANA SOARES DE CARVALHO

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732778 Nr: 12909-34.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO GARCIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 INTIMAÇÃO das partes acerca do retorno dos autos à 1ª Instância para, 

no prazo legal, darem regular prosseguimento ao feito, postulando o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704704 Nr: 12682-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLIA TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ELIANE APARECIDA RODRIGUES LANGE

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Certifique quanto ao decurso do prazo para impugnação à penhora online 

de fls. 104/106.

Decorrido o prazo in albis, expeça-se alvará judicial em favor da parte 

exequente.

Após, conclusos para extinção, nos termos do provimento 84/2014.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 746446 Nr: 5861-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ERON SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de penhora no rosto dos autos nº 1008762-69.2018 em 

trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Oficie-se ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT 

para que comunique acerca de eventual existência de semoventes em 

nome do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado nos autos em favor do 

credor (fls. 125).

Intime-se a parte autora para que informe se ainda possui interesse na 

avaliação do imóvel matriculado sob o nº 37.333, tendo em vista a 

ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça (fls. 119), 

consignando prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 808820 Nr: 17594-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO J. BENEZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN KISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não há nulidade no processo se a citação da parte foi efetivada através 

de edital depois de realizadas diligências que restaram infrutíferas para 

localizar eventuais herdeiros. Inexistente nulidade a ser declarada, correta 

a sentença de primeiro grau. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

de Instrumento Nº 70078083904, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS - 

AI: 70078083904 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 

30/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/09/2018)Ademais, importante consignar que para a 

validade e eficácia da citação por edital é dispensável a comprovação de 

cumprimento do disposto no art. 257, II, do CPC, especialmente porque as 

ferramentas necessárias ainda não foram colocadas à disposição para 

utilização.Neste sentido:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. 

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA. 

INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 257, II, DO CPC. Esgotadas as 

diligências de localização do endereço da parte ré, após a realização de 

consulta e expedição de ofícios aos órgãos conveniados do Poder 

Judiciário, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência dos 

artigos 256 e 257, ambos do CPC/2015. Inaplicabilidade, na hipótese, do 

disposto no art. 257, II, do CPC, pois tais ferramentas ainda não foram 

disponibilizadas para utilização. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70079809976, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 12/12/2018). 

(TJ-RS - AC: 70079809976 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 18/01/2019)Dessa forma, REJEITO a EXCEÇÃO À 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta, devendo a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774477 Nr: 4089-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

AIRTON JOSE LANGE, CLAUDIO LUIZ MORETTI

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

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de item 1 de fl. 81.

Sem prejuízo, DETERMINO seja renovada a citação em nome da pessoa 

jurídica, já que na certidão de fl. 73 consta tão somente o cumprimento da 

diligência em nome da pessoa física.

De outro norte, DEFIRO o pedido de busca de endereço do executado 

Cláudio por meio do Sistema Infojud.

Com a resposta nos autos (anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701985 Nr: 9963-60.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE ARAUJO DOS ANJOS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido constante no item "a" de fl. 155.

Com a apresentação dos cálculos atualizados, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem em 15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos para ulterior deliberação e análise dos demais 

pedidos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700045 Nr: 8017-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY AFONSO SILVA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora para apresentar planilha atualizada do imóvel 

indicado às fls. 208/209, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449471 Nr: 4650-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 29 de 448



 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, JOSE CARLOS 

GIACOMELI, CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT, CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT14032, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13.965/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 Vistos e examinados.

Antes de mais nada, DETERMINO à Secretaria que promova as alterações 

pertinentes no Sistema Apolo e capa dos autos, conforme requerido pelos 

patronos.

Após, intimem-se as partes para que informem quanto à realização ou não 

de acordo extrajudicial, bem como sobre o interesse na designação de 

audiência de conciliação por este juízo.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810437 Nr: 18035-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECCO VIEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

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

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

João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de fl. 195, haja vista que só existe uma forma de 

obtenção dos dados junto ao Sistema Infojud, não havendo, portanto, 

como extrair relatório em modelo diverso.

 Logo, intime-se a parte autora para que se manifeste requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738627 Nr: 1112-27.2014.811.0003

 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: VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 elaborou a planilha de fls. 250/251, onde encontrado um valor 

remanescente devido ao autor no montante de R$421,22. O exequente 

concordou com os cálculos. O executado também concordou com os 

cálculos judiciais Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Face a 

concordância das partes com os cálculos da Contadoria Judicial, 

homologo os mesmos e determino a expedição de alvará para que o 

exequente possa levantar R$421,22 do valor depositado nos autos, com 

as devidas atualizações; e a expedição de alvará para que o executado 

possa levantar o remanescente dos valores. Com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo.Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730867 Nr: 11399-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, IRB BRASIL 

RESSEGUROS S/A

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

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SIGMARINGA 

SEIXAS - OAB:64035/RJ, Daniela Vaz Patini - OAB:11.660-MT, 

GABRIEL PRISCO PARAISO - OAB:154.532, GUSTAVO DE FIGUEIREDO 

GSCHWEND - OAB:169.800, Jõao Raymundo Cysneiros Vianna - 

OAB:15.310/RJ, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 Vistos e examinados.

 Diante do trânsito em julgado da v. decisão que julgou extinta a liquidação 

de sentença, providencie-se o imediato arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710668 Nr: 5645-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G L BORTOLON ME, GUILHERME LUIZ 

BORTOLON

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -) Consigna-se, ainda, que a citação por edital observou todos os 

requisitos legais, não havendo que se falar em qualquer nulidade.Dessa 

forma, REJEITO a EXCEÇÃO À PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta, devendo a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706220 Nr: 927-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO ANTUNES DE SOUZA, CRISTÓVÃO 

REIS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Judicial, que afirmou ser devido um remanescente de R$427,22 ao 

exequente. O executado discordou dos cálculos, afirmando ser devido 

apenas o remanescente de R$151,65.O exequente concordou com os 

cálculos judiciais. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Infere-se dos 

autos que às fls. 431 o Juízo elencou todos os preceitos para serem 

considerados na atualização do débito; e que não houve a interposição de 

qualquer recurso em face de tal decisão. Na sequência, a Contadoria 

Judicial elaborou planilha de cálculo onde observou rigorosamente os 

termos da decisão judicial de fls. 431. Deste modo, estão plenamente 

corretos os cálculos judiciais, razão pela qual os homologo. Nestes 

termos, declaro que ainda é devido ao exequente o valor de R$427,22 

(valor em 11/07/2019); e determino a intimação do executado para que, no 

prazo de 05 dias, efetue o depósito do valor devido, que deverá ser 

atualizado até a data do depósito. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 743328 Nr: 3998-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

AIRTON JOSE LANGE, CLAUDIO LUIZ MORETTI

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

 Vistos e examinados.

Defiro a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do 

veículo indicado às fls. 105, a ser entregue a parte exequente ou preposto 

por ele indicado, na condição de fiel depositário.

 Se a parte executada obstar a penhora, desde já, fica deferido o reforço 

policial e a ordem de arrombamento, devendo tudo ser circunstancialmente 

certificado (art. 846, §§ 1º e 2º do CPC).

Segue em anexo, comprovante de restrição no Sistema Renajud.

Restando a diligência infrutífera, intime-se a parte exequente para indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732287 Nr: 12532-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA MARI DEMONICO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

TOCANTIS-UNITINS, SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS S/C 

LTDA CIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 suficientes para análise do direito pleiteado. II - Os bens públicos 

revestem-se da garantia da impenhorabilidade e da inalienabilidade, razão 

pela qual não se mostra possível a adoção de medidas expropriatórias 

para a satisfação do crédito, exsurgindo assim, o entendimento de 

impossibilidade de ser realizada penhora on-line de ativos financeiros, 

quando a executada for a Fazenda Pública. Ademais, a teor do que dispõe 

o art. 100 da CF, o precatório é a forma prevista para pagamento dos 

débitos da Fazenda Pública. III - Recurso a que se nega provimento.”. 

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35119004238, Relator: MAURÍLIO 

ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 12/12/2011, Data da Publicação no Diário: 17/01/2012).Ante 

todo o exposto, se delongas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA 

apresentada pela executada UNITINS e determino a imediata liberação dos 

valores penhorados, com a expedição de alvará em favor da mesma. 

Considerando que a obrigação principal já foi cumprida, e que o direito de 

regresso deverá ser cobrado na vara especial da Fazenda Pública, 

declaro a extinção do presente cumprimento de sentença, com fulcro no 

disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015. Após o cumprimento de todas as 

formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos 

sistemas, arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386692 Nr: 422-42.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS AMERICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PANORAMA LTDA, ELIENE DOS 

SANTOS FORNEAS, GETULIO OCAMPOS ARGUELHO

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

SILVA - OAB:8.184-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 485, §1º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 354037 Nr: 9065-57.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIA BORGES DE SOUZA ME, JOÃO 

FERNANDES DE SOUZA, LUZIA BORGES DE SOUZA, MARCUS JUNIOR 

LIMA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT/8987-B

 Vistos e examinados.

De início, registre-se que os executados foram citados pessoalmente, 

conforme se infere da certidão de fls. 41-v e 51-v.

No entanto, analisando os autos, observa-se que a parte autora promove, 

nesse momento, o cumprimento de sentença atinente aos embargos de 

terceiro que foram julgados improcedentes, o que, conforme salientado à 

fl. 183, se mostra descabido.

Assim, a fim de viabilizar o regular andamento processual, CHAMO O 

FEITO à ordem e DETERMINO seja a parte exequente intimada para se 

manifestar requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, salientando-se, mais uma vez, 

que os executados já foram citados.

No que diz respeito às verbas sucumbenciais impostas em razão da 

rejeição dos embargos, repise-se que devem ser objeto de cumprimento 

de sentença dentro daqueles autos (embargos), e não junto a esta 

execução, uma vez que possuem ritos diversos, ficando sem efeito, 

portanto, as cartas de intimações de fls. 174 e seguintes.

Decorrido o prazo fixado, voltem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443946 Nr: 12615-84.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BAVARESCO, ESTHER DA SILVA 

BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:13301-A/MT

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil e, SUSPENDO a presente execução até a quitação integral 

do débito, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

Os autos deverão aguardar em arquivo até o termo final do acordo.

 Findo o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca do cumprimento da transação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito pelo pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700675 Nr: 8647-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): JHONATAN PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fl. 130-v.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo, que 

deverá ser entregue à parte exequente ou preposto por ela indicado, na 

condição de fiel depositário.

Se a parte executada obstar a penhora, fica deferido o reforço policial e a 

ordem de arrombamento, observando-se o disposto no art. 846, §§1º e 2º, 
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do CPC/2015.

Segue em anexo o comprovante de restrição no Sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 378917 Nr: 7141-74.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fl. 177.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos, que 

deverão ser entregues à parte exequente ou preposto por ela indicado, na 

condição de fiel depositário.

Se a parte executada obstar a penhora, fica deferido o reforço policial e a 

ordem de arrombamento, observando-se o disposto no art. 846, §§1º e 2º, 

do CPC/2015.

Segue em anexo o comprovante de restrição no Sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450849 Nr: 6029-94.2011.811.0003

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A fim de evitar decisão surpresa, INTIME-SE a parte autora para que se 

manifeste acerca da petição de fls. 120/121, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729203 Nr: 9917-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAINARDI E CIA LTDA-ME, ILTO JOSE 

MAINARDI

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fl. 93.

Formalizada a penhora, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo legal.

Cumpra-se conforme requerido, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 862675 Nr: 4148-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA BONITA REFLORESTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

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

OAB:OAB/MT11210A

 Vistos e examinados.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 08 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

15h00.

Intime-se pessoalmente o requerido no endereço indicado à fl. 89.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418112 Nr: 567-30.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A MASCHIETTO E CIA LTDA, ARNALDO 

MASCHIETTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT17209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Enfatizo, ainda, que nos termos da legislação processual vigente, é 

incumbência do exequente diligenciar no sentido de localizar bens do 

executado, cabendo ao Poder Judiciário secundar-lhe nesse mister em 

caso de comprovado insucesso das diligências particulares, através de 

ferramentas acessórias de auxílio à parte, sem lhe retirarem o ônus 

previsto no artigo 798, inciso II, do CPC. Deste modo, considerando que já 

houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na 

localização de bens do executado, sem sucesso; e que o exequente não 

demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na 

situação financeira do devedor, que permita supor que nova diligência 

será exitosa, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que não restou 

configurada nos autos a razoabilidade exigida para a renovação da 

diligência.Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora ou providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de bens, 

nos termos Provimento nº 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429756 Nr: 11838-36.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVL, CCDO, SER

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Enfatizo, ainda, que nos termos da legislação processual vigente, é 

incumbência do exequente diligenciar no sentido de localizar bens do 

executado, cabendo ao Poder Judiciário secundar-lhe nesse mister em 

caso de comprovado insucesso das diligências particulares, através de 

ferramentas acessórias de auxílio à parte, sem lhe retirarem o ônus 

previsto no artigo 798, inciso II, do CPC. Deste modo, considerando que já 

houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na 

localização de bens do executado, sem sucesso; e que o exequente não 

demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na 

situação financeira do devedor, que permita supor que nova diligência 

será exitosa, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que não restou 

configurada nos autos a razoabilidade exigida para a renovação da 

diligência.Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora ou providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de bens, 

nos termos Provimento nº 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440312 Nr: 8979-13.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NH

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Enfatizo, ainda, que nos termos da legislação processual vigente, é 

incumbência do exequente diligenciar no sentido de localizar bens do 

executado, cabendo ao Poder Judiciário secundar-lhe nesse mister em 

caso de comprovado insucesso das diligências particulares, através de 

ferramentas acessórias de auxílio à parte, sem lhe retirarem o ônus 

previsto no artigo 798, inciso II, do CPC. Deste modo, considerando que já 

houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na 

localização de bens do executado, sem sucesso; e que o exequente não 

demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na 

situação financeira do devedor, que permita supor que nova diligência 

será exitosa, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que não restou 

configurada nos autos a razoabilidade exigida para a renovação da 

diligência.Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora ou providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de bens, 

nos termos Provimento nº 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716488 Nr: 11877-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIC&CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDDAL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920

 Vistos e examinados.

Indefiro o pleito de consulta no Sistema Infojud, tendo em vista que tal 

solicitação já foi atendida às fls. 325/326.

Oficie-se ao cadastro de inadimplentes, conforme já deferido nestes autos 

e solicitado às fls. 329.

Após, proceda-se a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, 

em decorrência da ausência de localização de bens do devedor, nos 

termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo e, consequente expedição de certidão de crédito, 

nos termos do Provimento nº 84/2014 – CGJ.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718450 Nr: 13913-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:13.965/MT

 Vistos e examinados.Cumpra-se integralmente o despacho proferido às 

fls. 361.Transitado em julgado, expeça-se alvará judicial do saldo 

remanescente bloqueado às fls. 274 em favor da parte devedora. I – 

Penhora onlineDefiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 

Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.II – RenajudDefiro o pedido 

para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – InfojudDefiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.IV – SerasaHavendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729396 Nr: 10076-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCPEIDSDMG-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.Primeiramente, proceda-se a conversão do feito 

para cumprimento de sentença na capa dos autos. I – Penhora 

onlineDefiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em 

nome da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via 

sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. Após, intime-se a 

parte executada da referida constrição para fins de oferecimento de 

impugnação, no prazo legal.II – RenajudDefiro o pedido para busca de 

veículos em nome da parte executada via Sistema RENAJUD. Em sendo 

positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui interesse 

na penhora do veículo, indicando o endereço para sua formalização. III – 

InfojudDefiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de 

renda da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.A 

resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo vedada a 

extração de cópias.IV – SerasaHavendo requerimento, defiro, desde já, a 

inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, nos 

termos do art. 782, § 3º, CPC.Restando parcial ou totalmente infrutíferas 

as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora ou providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de bens, 

nos termos Provimento nº 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Importante esclarecer que não se revela suficiente 

o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos sistemas já 

efetuada por este Juízo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736623 Nr: 15932-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIN & SANTIN LTDA- ME, JAIME SANTIN, 

JAIR SANTIN

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que a penhora de estoque de mercadorias não atenta contra a 

sistemática processual vigente e não encontra veto expresso em nenhum 

dos incisos do artigo 649 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente. Ilustro: “TJ-PR - 8489923 PR 848992-3 

(Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/02/2012 – EMENTA - Penhora 

sobre estoque de combustível existente e futuro. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. 1. Mantido o CNPJ e comprovada a situação ativa da empresa 

perante à Receita Federal e à Junta Comercial, a alteração de sua razão 

social e objeto social não afasta sua legitimidade para prosseguimento no 

feito, com as devidas anotações. 2. É possível a penhora sobre estoque 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 33 de 448



de mercadorias existentes e futuras quando não demonstrado que isto 

inviabilize as atividades da empresa ou que haja outros bens imóveis 

capazes de garantir o cumprimento de sentença. 3. A litigância de má-fé 

exige comprovação cabal, não podendo ser presumida. Recurso não 

provido”.“TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20140020017307 DF 

0001740-36.2014.8.07.0000 (TJ-DF) – Jurisprudência -Data de publicação: 

26/05/2014 – EMENTA - PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444866 Nr: 49-69.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC JUNIOR, VANDERCIL CARNEIRO JUNIOR

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que a penhora de estoque de mercadorias não atenta contra a 

sistemática processual vigente e não encontra veto expresso em nenhum 

dos incisos do artigo 649 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente. Ilustro: “TJ-PR - 8489923 PR 848992-3 

(Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/02/2012 – EMENTA - Penhora 

sobre estoque de combustível existente e futuro. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. 1. Mantido o CNPJ e comprovada a situação ativa da empresa 

perante à Receita Federal e à Junta Comercial, a alteração de sua razão 

social e objeto social não afasta sua legitimidade para prosseguimento no 

feito, com as devidas anotações. 2. É possível a penhora sobre estoque 

de mercadorias existentes e futuras quando não demonstrado que isto 

inviabilize as atividades da empresa ou que haja outros bens imóveis 

capazes de garantir o cumprimento de sentença. 3. A litigância de má-fé 

exige comprovação cabal, não podendo ser presumida. Recurso não 

provido”.“TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20140020017307 DF 

0001740-36.2014.8.07.0000 (TJ-DF) – Jurisprudência -Data de publicação: 

26/05/2014 – EMENTA - PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451194 Nr: 6374-60.2011.811.0003

 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): IRANI DA COSTA SANTANA, ZILÁ DA COSTA 

SANTANA

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

OAB:OAB/MT3719

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

JULIO CESAR DE AVILA - OAB:DEFENSOR

 Vistos e examinados.

Indefiro o pleito de citação por edital, uma vez que despicienda a 

realização de nova intimação para proceder ao pagamento dos 

honorários.

Isto porque, os honorários advocatícios foram fixados no despacho inicial, 

cujo valor e obrigatoriedade de pagamento ficaram expressamente 

consignados no mandado de citação.

Assim, a extinção do débito principal não tem o condão de retroceder o 

processo de execução, devendo o feito prosseguir na fase em que se 

encontra, no caso, expropriação de bens.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 316789 Nr: 5788-04.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): PAULO LUIZ DE MORAES

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT11409, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE 

MORAES - OAB:9218/MT

 . 91). Nesse sentido: “TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 

10620140029542002 MG (TJ-MG) – Jurisprudência - Data de publicação: 

18/07/2019 – EMENTA - EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PERCENTUAL ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CAUSA - TERMO A QUO 

DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. - Dispõe a súmula 14 

do STJ que "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o 

valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo 

ajuizamento" - O termo a quo dos juros de mora sobre os honorários 

advocatícios é data da intimação do devedor para o adimplemento da 

obrigação.”Destarte, REJEITO os cálculos e os pedidos do exequente e do 

executado. E determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 

que, no prazo de 15 dias, elabore no planilha de atualização do débito. 

Com a juntada, digam as partes, no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA LIRA (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. 1001465-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AILTON DA 

SILVA LIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 16/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 34 de 448



Processo Número: 1001468-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001468-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 31 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: 1001470-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALLES DOS ANJOS SOUZA (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. 1001470-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DALLES DOS 

ANJOS SOUZA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1001473-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS (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. 1001473-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOCENILDO 

NASCIMENTO DOS SANTOS 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: 16/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 31 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: 1001474-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNY SANTOS WUTTKE (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. 1001474-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KARINNY 

SANTOS WUTTKE 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: 17/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1015190-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISCAR CALCADOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA RUFINO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011368-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME OAB - 15.165.550/0001-38 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOUZA DA CONCEICAO (INTERESSADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013634-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013634-93.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial 

contra a Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis que preenche 

os requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. Nos termos do 

art. 910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte executada, para 

pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das hipóteses de 

pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da CF/88, estas 

deverão ser informadas e requeridas pelo credor, comprovando-se 

documentalmente tal condição. Faça constar no mandado que decorrido o 

prazo sem oferecimento dos embargos, haverá requisição do pagamento 

da dívida exequenda por precatório ou RPV através do Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 535, § 3º, I, do NCPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem interposição de embargos, dê-se vista ao 

MP. Publique-se. Cumpra-se. Após, conclua-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009448-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

ROBERTO DOMICIANO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

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: 1009448-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDVALDO JOSE DE SOUZA, ROBERTO DOMICIANO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se 

que o feito encontra-se apto para a prolação de sentença. Assim, 

remeta-se o processo para conclusão de sentença. Ás 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: 1001481-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001481-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILMAR 

FERREIRA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

ACASSIO MUNIZ 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

17/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015750-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO NETO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016630-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY APARECIDA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016011-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DS CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMPOS RIBEIRO OAB - MG172671 (ADVOGADO(A))

JESSICA OLIVEIRA BERNARDES OAB - MG169921 (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVES PACHECO OAB - MG147239 (ADVOGADO(A))

MARCELO HENRIQUE MONTEIRO TEIXEIRA OAB - MG113170 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J S DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEBSTER FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001495-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WEBSTER 

FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

TORSI DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007434-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007434-70.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JAIRO SILVA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente distribuída perante o 

Segundo Juizado Especial desta Comarca, sendo por aquele Juízo 

declinado a competência para o Juizado Especial em virtude da 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. Desta forma, intimem-se as 

partes da redistribuição do processo, para requererem o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às 

providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012443-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PINO SANTANA (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))

 

PROCESSO n. 1012443-13.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:THIAGO PINO 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 
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POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 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: 

12/05/2020 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) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. CELSO LOPES 

SANTANA JUNIOR OAB-MT 24.670 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/05/2020 ÀS 

10:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001423-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA ESPINDOLA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA OAB-MT 7387 DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 

11/05/2020 ÀS 13:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA OAB-MT 7387 DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 

11/05/2020 ÀS 14:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013076-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, DR. ADRÉ PERUZZOLO OAB-SP 

143.567 SENDO QUE A PARTE AUTORA PARA CUMPRIMENTO DO 

ACORDO ENTABULADO, INFORMOU A CONTA DE SUA FILHA PARA 

DEPÓSITO, TENDO OCORRIDO DIVERGÊNCIA NOS DADOS BANCÁRIOS, A 

SABER: LUCIENE MENDES DA SILVA GUEDES, CPF 050.834.921-48, 

BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0551-7, CONTA CORRENTE 77.093-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MOISES MATOS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001459-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAZARO MOISES 

MATOS AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO CSF 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: 

11/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1001461-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MOISES MATOS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001461-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAZARO MOISES 

MATOS AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

11/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1001464-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MOISES MATOS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001464-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAZARO MOISES 

MATOS AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

11/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1001467-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA SOUZA (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. 1001467-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WAGNER DA 

SILVA SOUZA 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 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 11/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1001469-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GARCES MENEZES (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. 1001469-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANIEL GARCES 

MENEZES 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: 11/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1001471-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PARREIRA (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. 1001471-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ROBERTO PARREIRA 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: 12/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1001472-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHIENIFFER CRISTINA 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. 1001472-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DHIENIFFER 

CRISTINA 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: 12/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1012615-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO OAB - MT21113/O (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/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))

 

PROCESSO n. 1012615-52.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANA 

SILVESTRIM RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UILLERSON 

FERREIRA DA SILVA, FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO 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: 12/05/2020 Hora: 13:20 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação período vespertino Data: 26/11/2019 Hora: 13:40 , no 

endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 31 de janeiro de 

2020/JAF (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: 1001475-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MATOS DE ALMEIDA (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. 1001475-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MIRIAN MATOS 

DE ALMEIDA 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: 12/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1001477-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CABRAL DA SIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001477-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CESAR CABRAL 

DA SIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 12/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1012818-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERIANO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VIEIRA BRONSTEIN OAB - MT26325/O (ADVOGADO(A))
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MARISA JUNGES RIBEIRO OAB - MT26037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DRA. JAQUELINE 

VIEIRA BRONSTEIN OAB-MT 26.325 E DRA. MARISA JUNGE RIBEIRO 

OAB-MT 26.037 DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000406-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-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))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, GILMEIRE SANTOS 

MONTEIRO BENITES OAB-MT 15.701 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 12/05/2020 ÀS 

13:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PIMENTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001485-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDETE 

PIMENTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO 

BESSA SANTOS POLO PASSIVO: OI MÓVEL 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: 12/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 31 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: 1001489-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001489-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERIVALDO 

MARIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 12/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 31 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: 1001490-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001490-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERIVALDO 

MARIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 12/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 31 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: 1001492-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001492-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDUARDO 

PORTELA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONIR VIANA 

SAVARIS 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: 12/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 31 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: 1016273-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1016273-84.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte acima qualificada, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO redesignada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 12/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878768 Nr: 9827-53.2017.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA NOGUEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA REZENDE DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS 

SANTOS - OAB:23193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MICHELLE 

OLIVEIRA - OAB:21027/O

 Intimação da advogada Patrícia Michelle Oliveira da r. sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929331 Nr: 4594-07.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TEDESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:/MT 15217

 Intimação do advogado Tales Passos de Almeida, para a audiência dia 

18/02/2020 às 15:40 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930969 Nr: 5132-85.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:18.930

 Intimação do advogado dr. Marcelo Rubens Betarello Setolin, da audiência 

designada para o dia 18/02/2020 às 15:15 horas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011856-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SOARES PORTENCIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011856-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIRLEI SOARES PORTENCIANO 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. Preliminar. DA CARÊNCIA DA AÇÃO –FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR Rejeito a preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação 

jurisdicional ao esgotamento da via administrativa, bem como há interesse 

processual, vez que estão presentes a utilidade/necessidade, do 

provimento jurisdicional para o caso em apreço. Passo à análise do 

MÉRITO. Os pedidos da autora são procedentes. Trata-se de reclamação, 

ajuizada por SIRLEI SOARES PORTENCIANO, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduz a parte autora 

que teve um aumento abrupto na sua conta de energia, que as faturas no 

valor de: R$331,56 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis 

centavos), R$222,14 (duzentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), 

R$299,44 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro 

centavos), R$288,48 ( duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito 

centavos), R$269,58 ( duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 

oito centavos), R$308,62 (trezentos e oito reais e sessenta e dois 

centavos) e R$268,25 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), não condiz com o seu real valor de consumo, levando em 

conta que pagava o valor de R$30,00 (trinta reais) pelo consumo, afirma 

que buscou solução na esfera administrativa, contudo, sem êxito. Requer 

a declaração de inexistência de débitos, bem como, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de proteção ao credito e indenização por danos morais. 

Por outro turno a concessionária alega que inexiste irregularidade no 

faturamento, bem como, o valor cobrado se refere ao efetivo consumo 

constatado pelo medidor. A relação jurídica estabelecida entre as partes, 

de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, foi deferido o ônus da prova em favor do 

consumidor. Analisando o conteúdo fático que envolve a controvérsia, 

percebesse que a parte autora teve um aumento injustificado nas contas 

de energia. Considerando o fato de que tinha um padrão de cobrança na 

faixa de R$ 30,00 (trinta reais) e saltou para R$ 331,56 (trezentos e trinta 

e um reais e cinquenta e seis centavos), sem qualquer fundamento 

comprovado. A reclamada não trouxe comprovações para apurar tamanha 

diferença constatada nas faturas, assim, a revisão é medida de rigor. As 

faturas nos valores de R$331,56 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta 

e seis centavos), R$222,14 (duzentos e vinte e dois reais e quatorze 

centavos), R$299,44 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), R$288,48 ( duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos), R$269,58 ( duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta 

e oito centavos), R$308,62 (trezentos e oito reais e sessenta e dois 

centavos) e R$268,25 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), referentes aos meses de agosto e dezembro/2018, janeiro, 

fevereiro, março, abril e junho de 2019, respectivamente, devem ser 

corrigidas considerando o consumo médio mensal dos últimos doze meses 

antes da expedição das referidas faturas. Nesse sentindo, CONSUMIDOR. 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DO MÊS DE 

DEZEMBRO DE 2010 REVELANDO EXCESSIVO CONSUMO, INCOMPATÍVEL 

COM A MEDIÇÃO USUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA. 

INEXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS QUE JUSTIFIQUEM O 

CONSUMO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO EFETIVO CONSUMO 

CABÍVEL À DEMANDADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. (TJ-RS , Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 

06/12/2011, Primeira Turma Recursal Cível). No caso concreto, o corte 

indevido, bem como, a inclusão do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao credito, decorrente de fatura com valor exorbitante, 

ultrapassam o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações 

da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte 

Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor 

deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na 

via do enriquecimento sem causa. Assim, caminho outro não há senão o 

da procedência dos pedidos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, confirmo a tutela deferida no evento 

25399417, e opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para: 1. 

DECLARAR INEXISTENTES as dívidas consubstanciadas nas faturas de 

08/2018 no valor de R$ 331,56 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e 

seis centavos); 12/2018 no valor de R$222,14 (duzentos e vinte e dois 

reais e quatorze centavos), 01/2019 no valor de R$299,44 (duzentos e 

noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos); 02/2019 no valor de 

R$288,48 ( duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos); 

03/2019 no valor de R$269,58 ( duzentos e sessenta e nove reais e 

cinquenta e oito centavos); 04/2019 no valor de R$308,62 (trezentos e oito 

reais e sessenta e dois centavos); 06/2019 no valor de R$268,25 

(duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), determinando 

a revisão das mesmas, para fazer constar como consumo a média dos 

últimos 12 (doze) meses anteriores as faturas discutidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do debito. 2. CONDENAR a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, referente à negativação aqui discutida, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais 

despesas decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da 

parte Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. 
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Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da 

Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013268-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013268-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOICE OLIVEIRA CARVALHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar Citada, a parte reclamada 

suscitou preliminar de falta de interesse. Em análise aos autos verifica-se, 

que não se mostra configurada a alegada falta de interesse de agir. Pois, 

o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da 

ação em face do postulado da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Por outro lado, a ação proposta é útil e necessária (adequada) ao 

provimento jurisdicional reclamado, estando presente, pois, o interesse 

processual da parte autora. A ausência de documento extraoficial do SPC 

ou SERASA, não merecem acolhimento, eis que preenchido os requisitos 

previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Preliminares afastadas. Passo ao 

exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure 

instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia 

sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Consigno que sendo o autor parte nitidamente hipossuficiente na relação 

de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que houve o formal 

e regular contrato, que deu origem a cobrança, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em comento, 

a parte autora visa a declaração de inexistência do débito cadastrado em 

seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo banco réu, bem 

como a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais, uma vez que, nunca contratou os serviços do banco 

reclamado. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre a parte 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pude 

comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, tais como: cópia 

do contrato contendo a assinatura da parte reclamante, entretanto, assim 

não o fez. Quanto a declaração de inexistência de relação jurídica entendo 

que merece ser acolhida, visto que, embora o banco reclamado tenha 

alegado a existência de relação jurídica entre as partes, não logrou êxito 

em comprovar suas alegações. Ou seja, o ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. In casu, competia a parte reclamada provar 

que os valores são devidos, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse 

sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

BANCO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078696192, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

12/09/2018). Dessa forma, restando evidenciada a conduta negligente da 

parte reclamada em seu agir, deve ser condenada ao pagamento à parte 

autora de indenização para reparação pelos danos morais advindos de 

sua conduta ilícita. In casu, o dano moral existiu, porque as demais 

inscrições apontadas não são preexistentes à negativação questionada 

neste feito. São negativações posteriores à inscrição da dívida 

questionada nesta ação. Logo, o dano moral ocorreu. Nesse sentido: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E 

NEGATIVAÇÃOINDEVIDAS COMPROVAÇÃO DANO MORAL 

IMPERTINÊNCIA PREEXISTÊNCIA DEOUTRAS INSCRIÇÕES SÚMULA 385, 

DO C. STJ RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto tenha demonstrado a 

parte autora o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, ou seja, a cobrança indevida realizada pela ré, 

culminando na inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito, 

correta mesmo era a imposição da parcial procedência do pedido, vez que 

não cabe indenização por dano moral quando preexistentes outras 

inscrições que bem demonstram sua impontualidade e estado de 

inadimplência. V.U. (Apelação nº 1002098-07.2018.8.26.0358- 31ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rel.: Paulo Ayrosa. 

Data Julgamento: 27 de março de 2019). Ademais, não há que se falar na 

aplicação da súmula nº 385 do STJ diante da existência de negativações, 

todavia, em datas posteriores à discutida nos autos, presumindo-se, 

portanto, todas indevidas. Destarte, em relação ao quantum de 

indenização a título de danos morais, reconheço como suficiente à 

reparação do dano, por sua extensão e pelas condições financeiras e 

sociais das partes, para que a verba tenha caráter punitivo, arbitro o 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por se tratar de responsabilidade 

civil extracontratual, a quantia deverá ser monetariamente corrigida a partir 

do presente arbitramento com a incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês desde a data do evento danoso. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inicial em consequência; 1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e 

desconstituição dos débitos em discussão, no valor de R$ 350,17 

(trezentos e cinquenta reais e dezessete centavos); 2. CONDENAR a 

parte reclamada solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo 

pagamento, contados da citação; Sem custas e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. 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: 1013074-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013074-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais 

Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar No caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo 
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ao exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure 

instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia 

sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

A parte autora em sua inicial pugna pela anulação de contrato de cartão 

de crédito, pleiteia a declaração de quitação de débito com indenização de 

danos morais, em razão do valores pago ser equivalente à R$ 32,191,38 

(trinta e dois mil, cento e noventa e um reais e trinta e oito centavos), 

dando total quitação ao empréstimo. A parte reclamada apresentou 

contestação, afirmando que a parte autora contratou cartão de crédito 

consignado entre as partes no ano de 2010, e os valores descontado em 

folha refere-se aos inúmeros saques realizados pela parte autora. 

Sustenta a parte reclamada que esse tipo de crédito oportuniza o devedor 

(in casu a parte autora) a realizar o pagamento em seu valor mínimo, 

denominado de RMC, ou pagamento parcial. Ao final pugna pela legalidade 

da cobrança. No mérito requer a improcedência do pedido inicial alegando 

inexistir o dever de indenizar. Pois bem Em análise ao caderno processual 

e de acordo com as provas encartadas é possível perceber que a parte 

autora realizou a contratação de cartão de crédito com a ré, inclusive 

autorizando, expressamente, a reserva de margem consignável (RMC). 

Ainda, possível perceber que a assinatura constante no documento é 

idêntica, àquela aposta no instrumento procuratório. Nesse ponto, 

necessário ressaltar de que não houve comprovação de qualquer vício de 

vontade no momento da contratação. Assim, tenho como válido o contrato 

celebrado. E, em sendo reconhecida a contratação, não há que se falar 

em nulidade do contrato ou desconto irregular de valores, uma vez que, os 

mesmos foram solicitados e realizados parte autora, os quais se 

comprovam pelos sucessivos saques totalizando 5, mediante uso de 

cartão de crédito consignado, conforme id 26717112, documentos de 

comprovação. Nesse sentido, segue jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 

CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO E VALOR CREDITADO EM FAVOR DA 

AUTORA COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ DEMONSTRADO. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. Narra a autora ter aderido a contrato de cartão 

de cartão de crédito na modalidade “RMC”, sem que houvesse solicitação, 

pois, lhe foi ofertado empréstimo consignado. Aponta a ilicitude do 

contrato. Sustenta ausência de informação acerca da modalidade 

contratada. Postula a declaração de inexistência de débito, a repetição 

dos valores descontados e indenização pelos danos morais. Contesta o 

réu aduzindo que a autora firmou a avença cujos termos estavam 

expressos e recebeu o crédito que lhe foi disponibilizado. Ausente vício 

ou erro na contratação. Sustenta que as faturas indicam os valores dos 

encargos e o total para adimplemento. Incide na relação travada as 

normas do CDC. Demonstrado nos autos que a autora contratou o cartão 

de crédito consignado, com autorização de desconto em folha de 

pagamento, conforme demonstra o contrato acostado às fls. 114/118, no 

qual consta de forma expressa e destacada a adesão a contrato de 

cartão de crédito, inexistindo nos autos mínima evidência de que a autora 

tenha sido induzida ou ludibriada, por funcionários do banco réu. Ausência 

de falha de informação. A requerida trouxe aos autos prova do valor 

creditado em conta da autora a demonstrar a disponibilização do valor 

contratado (fl. 106). As faturas acostadas trazem informação dos 

encargos e do valor total da dívida pendente de adimplemento, não 

havendo prova de pagamento de nenhuma das faturas. Ausente prova 

suficiente de ter havido vício de vontade. Relação de consumo que inverte 

o ônus da prova, mas não desobriga a autora de provar minimamente o 

fato constitutivo de seu direito. Contrato firmado e valor conferido a 

autora, descabimento do pedido de nulidade e devolução das parcelas 

descontadas. Na mesma esteira, inexiste prova da ocorrência de qualquer 

lesão a ensejar o dever de indenizar. Em que pese os argumentos 

lançados pelo demandante, a contratação restou suficientemente 

comprovada. 8. Sentença mantida, nos termos do disposto no art. 46 da 

Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 

71007789944, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) Pelas mesmas razões 

acima expostas não verifico a existência de dano extrapatrimonial, não 

havendo nenhuma justificativa para o acolhimento dos pedidos 

formulados, uma vez que, a parte autora confessa que fez empréstimo 

consignado (RMC), cujo desconto é o valor mínimo, resta clarividente, que 

o valor remanescente deverá ser cobrado por meio de fatura. DANOS 

MORAIS Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. Da 

situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de forma significativa. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. 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
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NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013360-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILLIAM PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito 

dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do 

mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Designada audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, a parte reclamada, embora devidamente citada e intimado id 

26697449, não compareceu ao ato conforme id 27180405. Desse modo, 

incidem os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, e 

Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Na espécie, constato a caracterização de hipótese de julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, cumulado com o art. 23 da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

em sua inicial sustenta, que a parte reclamada inseriu seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito. Sustenta ainda que a negativação 

causou-lhe grave lesão ao direito de crédito, além disso alega que nem se 

quer foi notificada da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Recorre ao judiciário pleiteando a declaração de inexigibilidade do 

débito que deu origem à restrição cadastral e a indenização por danos 

morais. Cabe à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência e 

apresentar contestação dentro de cinco dias a contar da audiência de 
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conciliação, caso contrário serão reputados verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Pois bem. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento ou, ainda, a ausência de contestação 

conduz aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial. A reclamada se quedou inerte ao 

chamado judicial, demonstrando nítido descaso, não comparecendo a 

audiência de conciliação, não apresentando contestação. Ademais, 

verifico que os documentos carreados aos autos são suficientes para um 

decreto condenatório favorável à parte autora. Cabe a parte reclamada o 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 

373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O pedido do autor 

em danos morais merece procedência. Ademais, não há que se falar na 

aplicação da súmula nº 385 do STJ diante da existência de negativações, 

todavia, em datas posteriores à discutida nos autos, presumindo-se, 

portanto, todas indevidas. In casu, o dano moral existiu, porque as demais 

inscrições apontadas não são preexistentes à negativação questionada 

neste feito. São negativações posteriores à inscrição da dívida 

questionada nesta ação. Logo, o dano moral ocorreu. Nesse sentido: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E 

NEGATIVAÇÃOINDEVIDAS COMPROVAÇÃO DANO MORAL 

IMPERTINÊNCIA PREEXISTÊNCIA DEOUTRAS INSCRIÇÕES SÚMULA 385, 

DO C. STJ RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto tenha demonstrado a 

parte autora o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, ou seja, a cobrança indevida realizada pela ré, 

culminando na inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito, 

correta mesmo era a imposição da parcial procedência do pedido, vez que 

não cabe indenização por dano moral quando preexistentes outras 

inscrições que bem demonstram sua impontualidade e estado de 

inadimplência. V.U. (Apelação nº 1002098-07.2018.8.26.0358- 31ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rel.: Paulo Ayrosa. 

Data Julgamento: 27 de março de 2019). Destarte, em relação ao quantum 

de indenização a título de danos morais, reconheço como suficiente à 

reparação do dano, por sua extensão e pelas condições financeiras e 

sociais das partes, para que a verba tenha caráter punitivo, arbitro o 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por se tratar de responsabilidade 

civil extracontratual, a quantia deverá ser monetariamente corrigida a partir 

do presente arbitramento com a incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês desde a data do evento danoso. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

declaro a revelia da parte reclamada e com fundamento no art. 487, inciso 

I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, em via de 

consequência; DECLARAR inexistente os débitos em discussão objeto da 

lide, no valor de R$ 545,02 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dois 

centavos), com exclusão definitiva do nome da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito SPC/SERASA; 2. CONDENAR a parte reclamada 

solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, 

contados da citação; Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012014-46.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDA MACHADO BALDOINO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FERNANDA MACHADO 

BALDOINO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A. Mérito. 

Apresentado contrato em contestação, sobre o qual nega a parte 

Reclamante a legitimidade da assinatura (falsificação), conclui-se que a 

causa em exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o 

seu desate, indispensável a realização de perícia grafotécnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. 

DISPOSITIVO. Isto posto, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013541-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILSON LOURENCO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as 

partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. A parte 

autora em síntese, afirma que teve seu nome negativado nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada por débitos não contratados no valor 

de R$ 72,84 (setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Recorre ao 

judiciário requerendo a declaração de inexistência do débito, pois 

desconhece a dívida com a parte reclamada, e pleiteia indenização por 

danos morais. Citada, a parte reclamada afirma que os serviços de 

telefonia foram contratados, sendo a cobrança legal e inexiste o dever de 

indenizar. Ao final requer a improcedência do pedido inicial. Pois bem. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 
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argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos, telas sistêmicas com 

dados cadastrais, relatório de ligações realizada pela parte autora, 

inclusive histórico de pagamento, prova suficiente que justifica a 

existência do vínculo jurídico e a regularidade do débito apontado na inicial, 

visto que, trata se de elementos que indica a efetiva existência da dívida 

entre as partes. Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do 

TJMT, senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – 

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - 

EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E 

PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Data de julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 

8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. 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 impossível, 

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. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Em impugnação à contestação, sustenta 

que a parte reclamada não juntou contrato assinado, ao final reitera os 

pedidos da inicial. Assim não há como se acolher a declaração de 

inexistência de relação jurídica. Ademais, conforme dicção da Súmula 359 

do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de 

consequência; 1. INDEFIRO o pedido de litigância de má fé. 2. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão atrasados, cujo valor deve 

ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; Sem condenação nos 

ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da 

Lei Federal nº 9.099/95); Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. 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: 1012798-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA AMELIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012798-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIVINA AMELIA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Preliminar No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo 

ao exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure 

instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia 

sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

A parte autora em sua inicial pugna pela anulação de contrato de cartão 

de crédito, pleiteia a declaração de quitação de débito com indenização de 

danos morais, em razão do empréstimo encontrar-se quitado. A parte 

reclamada apresentou contestação, afirmando que a parte autora 

contratou cartão de crédito consignado entre as partes no ano de 2011, e 

os valores descontado em folha refere-se aos inúmeros saques 

realizados pela parte autora. Sustenta a parte reclamada que esse tipo de 

crédito oportuniza o devedor (in casu a parte autora) a realizar o 

pagamento em seu valor mínimo, denominado de RMC, ou pagamento 

parcial. Ao final pugna pela legalidade da cobrança, no mérito requer a 

improcedência do pedido inicial alegando inexistir o dever de indenizar. 

Pois bem Em análise ao caderno processual e de acordo com as provas 

encartadas é possível perceber que a parte autora realizou a contratação 

de cartão de crédito com a ré, inclusive autorizando, expressamente, a 

reserva de margem consignável (RMC). Ainda, possível perceber que a 

assinatura constante no documento é idêntica, àquela aposta no 

instrumento procuratório. Nesse ponto, necessário ressaltar de que não 

houve comprovação de qualquer vício de vontade no momento da 

contratação. Assim, tenho como válido o contrato celebrado. E, em sendo 

reconhecida a contratação, não há que se falar em nulidade do contrato 

ou desconto irregular de valores, uma vez que, os mesmos foram 

expressamente autorizados pela parte autora, e que se comprovam pelos 

sucessivos saques entre o período de 2012 a 2018, conforme id 

26495569, documentos de comprovação. Nesse sentido, segue 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NA 
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MODALIDADE RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 

CONTRATAÇÃO E VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA 

COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ DEMONSTRADO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Narra a autora ter aderido a contrato de cartão de cartão 

de crédito na modalidade “RMC”, sem que houvesse solicitação, pois, lhe 

foi ofertado empréstimo consignado. Aponta a ilicitude do contrato. 

Sustenta ausência de informação acerca da modalidade contratada. 

Postula a declaração de inexistência de débito, a repetição dos valores 

descontados e indenização pelos danos morais. Contesta o réu aduzindo 

que a autora firmou a avença cujos termos estavam expressos e recebeu 

o crédito que lhe foi disponibilizado. Ausente vício ou erro na contratação. 

Sustenta que as faturas indicam os valores dos encargos e o total para 

adimplemento. Incide na relação travada as normas do CDC. Demonstrado 

nos autos que a autora contratou o cartão de crédito consignado, com 

autorização de desconto em folha de pagamento, conforme demonstra o 

contrato acostado às fls. 114/118, no qual consta de forma expressa e 

destacada a adesão a contrato de cartão de crédito, inexistindo nos autos 

mínima evidência de que a autora tenha sido induzida ou ludibriada, por 

funcionários do banco réu. Ausência de falha de informação. A requerida 

trouxe aos autos prova do valor creditado em conta da autora a 

demonstrar a disponibilização do valor contratado (fl. 106). As faturas 

acostadas trazem informação dos encargos e do valor total da dívida 

pendente de adimplemento, não havendo prova de pagamento de nenhuma 

das faturas. Ausente prova suficiente de ter havido vício de vontade. 

Relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desobriga a 

autora de provar minimamente o fato constitutivo de seu direito. Contrato 

firmado e valor conferido a autora, descabimento do pedido de nulidade e 

devolução das parcelas descontadas. Na mesma esteira, inexiste prova 

da ocorrência de qualquer lesão a ensejar o dever de indenizar. Em que 

pese os argumentos lançados pelo demandante, a contratação restou 

suficientemente comprovada. 8. Sentença mantida, nos termos do 

disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71007789944, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) 

Pelas mesmas razões acima expostas não verifico a existência de dano 

extrapatrimonial, não havendo nenhuma justificativa para o acolhimento 

dos pedidos formulados, uma vez que, a parte autora confessa que fez 

empréstimo consignado (RMC), cujo desconto é o valor mínimo, resta 

clarividente, que o valor remanescente deverá ser cobrado por meio de 

fatura. DANOS MORAIS Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Da situação fática não se 

extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a 

parte Reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma 

significativa. Portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. 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: 1012654-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROSA DA SILVA (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:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012654-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIA REGINA ROSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38 da lei 9.099/95. 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. Pois bem. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCIA REGINA ROSA 

DA SILVA em desfavor de BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCARD S/A , a parte reclamante pleiteia declaração de inexistência 

de débitos e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte. A parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em defesa, a parte Reclamada aduz 

que a o debito é legitimo pois a autora é titular do cartão de crédito CVC 

VISA GOLD sob o nº 0004573050078931015, por meio do qual foram 

contraídos débitos, que restaram inadimplidos, junta documentos (faturas 

com pagamentos realizado pela autora), bem como, a fatura que originou a 

negativação no valor de R$ 1.044,35, a justificar a contratação do serviço 

e respectiva dívida. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. 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. A prova produzida em 

contestação (diversas faturas pagas), demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Nesse sentido: Recurso Inominado nº.: 1004428-94.2017.811.0045- 

AJ - PJE Origem:Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT 

Recorrente(s):NAIR PAULINA FERREIRARecorrido(s):VIVO S.A.Juiz 

Relator:Dra. Patrícia CeniData do Julgamento:28/06/2019E M E N T A 

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, QUE REQUER 

A MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$ 3.000,00 (três mil 

reais) ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – A PARTE AUTORA 

ALTERA A VERSÃO DOS FATOS – NA INICIAL DIZ QUE NÃO POSSUI 

DÉBITO COM A PARTE RECORRIDA, JÁ NA IMPUGNAÇÃO ALEGA A 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 148,80 (cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos) – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE 

REFORMATIO IN PEJUS – MERO INCONFORMISMO – SENTENÇA MANTIDA 

INTEGRALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra 

sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para 

majorar a condenação em dano moral.2. Alega a parte recorrente que não 

possui débito algum com a recorrida.3. Apesar de a parte Recorrente 

alegar que não possui relação contratual junto a Reclamada, esta 

demonstrou a origem dos débitos, colacionando print do sistema interno da 

recorrida contendo, cadastro em nome do Autor, diversas faturas 

adimplidas inclusive, pagamentos realizados sempre via conta corrente, o 

que evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados.4. Ainda mais, verifica-se que a parte autora alega na inicial que 

não possui nenhum débito com a recorrida, mas não juntou nenhum 

comprovante de pagamento. Contudo, na impugnação a parte autora alega 

a ausência de demonstração de contratação, ou seja, a parte autora altera 
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a versão dos fatos.5. Portanto, resta demonstrada a existência da relação 

jurídica entre as partes, bem como a inadimplência da consumidora.6. 

Entretanto, a reforma da sentença para improcedência resta 

impossibilitada, em razão da aplicação do princípio da reformatio in pejus, 

tendo em vista a parte Recorrida não ter apresentado Recurso.7. Ainda 

mais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, tendo em vista que 

a recorrida comprovou a relação entre as partes.8. Dessa forma, a 

sentença deve ser mantida pelos fundamentos, nos termos do artigo 46 da 

Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1004428-94.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2019, Publicado no DJE 

03/07/2019). Grifei. Assim não há como se acolher a declaração de 

inexistência de débito. No que se refere à notificação prévia, esclareço 

que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é 

do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento 

que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. 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 IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e 

nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no 

art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013076-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013076-24.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSANA MENDES DA SILVA GUEDES REQUERIDO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente os autos verifico que a 

parte autora manifestou concordância a proposta apresentada pela 

Reclamada no evento 26752182. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011752-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JACKSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS OAB - MG76692 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011752-96.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GABRIEL JACKSON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Trata-se de ação sob o 

rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar 

Em contestação a parte reclamada pugnou pela incompetência do Juizado 

Especial, em vista da necessidade de perícia grafotécnica. Em análise as 

provas encartadas aos autos rejeito a preliminar. Neste sentido o Código 

de Processo Civil, nos mostra a desnecessária perícia, quando já existir 

outros meios de provas. Veja -se Art. 464 - A prova pericial consiste em 

exame, vistoria ou avaliação. § 1º O juiz indeferirá a perícia quando: I - a 

prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II - for 

desnecessária em vista de outras provas produzidas; (grifei) No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as demais preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. Passo ao exame do mérito. Verifico 

estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A parte autora em sua inicial sustenta, que a parte 

reclamada inseriu seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. 

Sustenta ainda que a negativação causou-lhe grave lesão ao direito de 

crédito, além disso alega que e nem se quer foi notificada da inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Recorre ao judiciário 

pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito que deu origem à 

restrição cadastral e a indenização por danos morais. Citada, a parte 

reclamada alega que a parte autora celebrou contrato com CASAS 

PERNAMBUCANAS, o qual é oriundo de cessão à requerida, que se 

encontra inadimplente. Ao final pede a improcedência do pedido inicial. 

Pois bem. Analisando o caderno processual, bem como, as provas 

encartadas, percebe-se que a parte autora nega a relação contratual na 

inicial e pede a inversão do ônus da prova. Todavia, a parte reclamada 

juntou aos autos documentos que comprovam a relação jurídica. No caso 

sub judice é clarividente que a dívida foi procedida de termo de cessão de 

crédito, sendo que a parte reclamada acosta aos autos: - Contrato 

celebrado entre a parte autora e CASAS PERNAMBUCANAS; - Termo de 

Cessão de Crédito. - Notificação A empresa junta documentos que 

comprovam que a parte realizou contratação e que é regular detentora da 

cessão de crédito. A empresa comprovou que é gestora e recuperadora 

de crédito, em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

dos débitos. Em impugnação a parte autora se limitou em dizer que não tem 

relação contratual a parte reclamada, e que a mesma não juntou nenhum 

documento que comprove a ciência da cessão de crédito. No que tange a 

falta de notificação da cessão de crédito ao devedor ora reclamante, não 

invalida o ato translativo do direito cedido, bem como, não gera direitos a 

indenização se a dívida existe. A notificação tem a finalidade de dar 

ciência ao devedor a quem pagar, evitando que faça a liquidação ao 

cedente/ instituição bancária. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

assim vem decidindo acerca da referida matéria: APELAÇÃO CÍVEL ? 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? 

ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO 

CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? 

INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA 

DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE 

DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o 

conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação 

dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de 

direito a inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito, conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral 

exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta 

lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). 

Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 

62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além 

disso, compete a reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em 

direito admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, 

sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme 

dicção dos artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte reclamante comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial No que tange aos 

danos morais, não há que se falar em indenização, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo objetiva sofrido pela vítima, 

que cause transtorno considerável a sua moral, no âmbito social, ou seja, 

para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. 

Reiteradamente, da situação fática não se extrai qualquer direito à 

indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha 

sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa. Não 

demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos 

que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. No que se refere à notificação prévia, 

esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, 

§2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade 

no que tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade 

da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. Sendo dispensável o 

aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre 

a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. (Súmula 

404/ STJ). DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o 

art. 487, I do Código de Processo OPINO pela IMPROCEDENCIA do pedido 

inicial. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

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
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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: 1012189-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAMIANNY ALENCASTRO DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DAMIANNY ALENCASTRO DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando a declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais em razão de 

suposta negativação indevida. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, 

visando compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, 

ante a negativação indevida. Em contestação, a parte Reclamada requereu 

a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(tela de cadastro, tela de débito, tela de pagamento, relatório de 

chamadas, faturas e gravação do áudio da contratação via telefone), em 

que se alega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequente débito. A parte autora não impugnou os documentos 

acostados pela Reclamada. Pois bem, a prova produzida em contestação 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. Assim sendo, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. - Do Pedido Contraposto. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência 

no valor de R$ 111,69 (cento e onze reais e sessenta e nove centavos). 

No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, deverá a 

parte Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido 

contraposto está limitado ao objeto discutido na petição inicial. 

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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 1- Opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a 

parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$ 111,69 (cento e onze reais e sessenta e nove centavos) devendo ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- 2- Indefiro o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o 

dolo da parte autora. Sem custas e nem condenação ao pagamento de 

verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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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: 1012180-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da lei 9.099/95. 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. Pois 

bem. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRA 

CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A, objetivando a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais em razão de suposta negativação indevida. No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a negativação indevida. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (tela de cadastro, tela de débito, 

histórico de pagamento e contrato devidamente assinado acompanhado de 

documentos pessoais da reclamante apresentado no momento da 

contratação), em que se alega a existência de relação jurídica entre as 

partes e consequente débito. A parte autora não impugnou os documentos 

acostados pela Reclamada. Pois bem, a prova produzida em contestação 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. Assim sendo, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. - Do Pedido Contraposto. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência 

no valor de R$ 172,62 (cento e setenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos). No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, 

deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido 

contraposto está limitado ao objeto discutido na petição inicial. 

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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 1- Opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de R$ 172,62 

(cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) devendo ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- 2- Indefiro o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o 

dolo da parte autora. Sem custas e nem condenação ao pagamento de 

verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012173-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CYRILIO 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)

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: 1012173-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE CYRILIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

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. Pois bem. Trata-se de reclamação proposta 

por JOSÉ CYRILIO DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A a 

parte reclamante pleiteia indenização por danos morais decorrentes de 

negativação indevida. No caso sub judice, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente 

a relatar, passo a análise do Mérito. O Autor pleiteia a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, visando 

compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (tela de cadastro, histórico de 

pagamento e áudio de gravação), em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes e consequente débito. A prova produzida em 

contestação demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais. - Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida pela parte 

Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 113,31(cento e treze reais e 

trinta e um centavos). No caso, havendo outros valores pendentes de 

pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto 

que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido na petição 

inicial. 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 1- 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 48 de 448



Opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino 

que a parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no 

valor de R$ 113,31(cento e treze reais e trinta e um centavos) devendo 

ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- Indeferir o pedido 

de condenação em litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o 

dolo da parte autora. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza 

Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da 

Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013549-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013549-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARMEN DE MORAIS LEITE REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos 

Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do 

mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo a 

análise do Mérito. No caso em questão é patente a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições 

financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a 

matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Em síntese 

a parte autora afirma que nunca celebrou contrato com a parte autora, 

afirma que o débito negativado seria inexistente. Recorre ao judiciário 

pleiteando indenização por danos morais e declaração de inexistência de 

débito. Pois bem Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A parte reclamada 

em contestação juntou aos autos faturas do cartão de crédito, histórico de 

pagamento de fatura, prova suficiente que justifica a existência do vínculo 

jurídico e regularidade do débito apontado na inicial, bem como, a adesão 

aos serviços prestados pela parte reclamada, visto que, trata se de 

elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA 

INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? 

NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO 

APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. DÉBITO REGULARMENTE LANÇADO. INSCRIÇÃO EM 

BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Uma das formas 

senão a única de adesão ao contrato de cartão de crédito é a simples 

liberação do cartão e o seu uso, sendo que os encargos cobrados e o 

valor atualizado do débito constam nas faturas regularmente enviadas ao 

consumidor. Não há, muitas vezes, documento físico firmado por qualquer 

das partes, havendo adesão aos serviços oferecidos mediante o simples 

desbloqueio da moeda plástica e o início da sua fruição, sendo impossível 

à administradora do cartão demonstrar a existência de um contrato, 

canhoto ou documento assinado na exata quantia inquinada pela parte, 

mas apenas comprovar a regular utilização do crédito. 2. A inversão do 

ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não 

instituiu nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em 

desfavor do fornecedor o que sequer distribuição seria, possuindo, ao 

contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca 

da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do 

ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de 

produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Havendo prova 

robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela 

demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar 

minimante a incorreção dos dados ou mesmo o pagamento dos débitos, 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. 

Não existem faturas de cartão de crédito produzidas bilateralmente. Ou o 

consumidor autor, que postulou a exibição das faturas, impugna 

especificamente quais transações não são legítimas, ou aquiesce com as 

compras realizadas. O que não pode mais ser admitido na atual conjuntura 

do processo civil brasileiro é a conduta anticooperativa e adversarial, do 

litigar por litigar, insistindo-se em afirmações já robustamente elididas com 

a apresentação da defesa. 4. A autora restou inadimplente frente à 

instituição financeira, originando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de 

direito da ré, uma vez que esta é credora do autor, por força do contrato 

de cartão de crédito entabulado. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de 

adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, 

as consequências dela decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Aquele que altera a verdade dos fatos e 

procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer 

incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e 

III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. 

2. A conduta configuradora da litigância de má-fé exige que a parte utilize 

de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a lide, violando o 

princípio da cooperação, positivado no art. 6º do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese da 

inexistência da dívida mesmo após a ré ter comprovado cabalmente o 

inadimplemento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077354553, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 

02/10/2018). Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante de 

que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Além disso, compete a parte reclamada alegar, em sua 

defesa todas as provas em direito admitidas, principalmente de natureza 

documental, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido da parte autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. Conforme dicção dos artigos 336 e 341 do código de 

processo civil. Com efeito, a parte reclamada encartou aos autos telas 

sistêmicas onde reforça a relação jurídica, através de contratação, 
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demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o entendimento da 

Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, restou 

preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência 

do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 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 impossível, 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. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e 

em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das 

cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a declaração de 

inexistência de relação jurídica. Assim, não há como conhecer o pedido 

inicial. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 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: 1013253-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILCLEITON MARTINS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013253-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILCLEITON MARTINS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA 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, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação proposta por GILCLEITON MARTINS DA SILVA, em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A., objetivando declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. FUNDAMENTO E DECIDO Por 

ordem cronológica, passo a análise da preliminar arguida pela Reclamada. 

- DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA E EXTRATO OFICIAL DO SPC/SERASA 

Deixo de acolher a preliminar, uma vez que, consta nos autos declaração 

de residência, como também comprovante do SPC, sendo estes 

suficientes para a análise da controvérsia. - DA PRESCRIÇÃO. O termo 

inicial para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados 

da parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do 

conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação 

ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o 

titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo prescricional. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Indefiro a preliminar. Ultrapassada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. O Reclamante propôs a presente ação objetivando a 

declaração de inexistência de débitos, bem como ser ressarcido por 

danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que jamais manteve qualquer relação comercial com 

esta. No mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, 

visto que a inserção do nome do Reclamante nos órgãos protetivos de 

crédito foi efetuada de forma regular em decorrência do não adimplemento 

de seus débitos, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. O pedido autoral é parcialmente procedente. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos 

qualquer demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente 

assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), a comprovar a relação jurídica 

entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da 

obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à 

parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
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INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 635,34 (seiscentos e trinta e cinco 

reais e trinta e quatro centavos), objeto da lide; b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012482-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA CAMPOS (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012482-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILENE PEREIRA CAMPOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de 

reclamação proposta por MARILENE PEREIRA CAMPOS em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A a parte reclamante pleiteia indenização por 

danos morais decorrentes de negativação indevida. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em contestação, a parte Reclamada 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (tela de cadastro, histórico de pagamento, faturas e áudio de 

gravação), em que se alega a existência de relação jurídica entre as 

partes e consequente débito. A prova produzida em contestação 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. Assim sendo, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. - Do Pedido Contraposto. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência 

no valor de R$ 135,38 (cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, deverá a 

parte Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido 

contraposto está limitado ao objeto discutido na petição inicial. 

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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 1- Opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de R$ 135,38 

(cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) devendo ser corrigido 

pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da citação; 2- 2- Indefiro o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o 

dolo da parte autora. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMª. Juíza 

Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da 

Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012829-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 1012829-43.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA PAULA DE ALMEIDA RODRIGUES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de 

reclamação proposta por ANA PAULA DE ALMEIDA RODRIGUES em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A a parte reclamante pleiteia 

indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida. No 

caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a 

análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, visando compensação por 
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falha na prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida 

de valores e consequente negativação. Em contestação, a parte 

Reclamada requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, (tela de cadastro, tela de debito, tela de endereço, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas), em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequente débito. A 

prova produzida em contestação demonstra a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 

empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais. - Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida pela parte 

Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 753,96 (Setecentos e 

cinquenta e três reais e noventa e seis centavos). No caso, havendo 

outros valores pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se 

socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao 

objeto discutido na petição inicial. 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

via de consequência; 1- 1- Opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão no valor de R$ 753,96 (Setecentos e cinquenta e três 

reais e noventa e seis centavos) devendo ser corrigido pelo INPC a partir 

do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMª. Juíza 

Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da 

Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012878-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINALDO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012878-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCINALDO LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS proposta por LUCINALDO 

LIMA OLIVEIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, objetivando 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Preliminares. - DA INÉPCIA DA INICIAL - documento unilateral. Rejeito a 

preliminar, uma vez que, o documento acostado, é suficiente à instrução 

da inicial. - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, haja 

vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da 

via administrativa. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. O Reclamante propôs a presente ação objetivando a declaração de 

inexistência de débito, bem como ser ressarcido por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada. 

No mérito, o Reclamado aduz pela inocorrência de danos morais, visto que 

a inserção do nome do Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi 

efetuada de forma regular, uma vez que, autor utilizou os seus serviços, 

porém não cumpriu com sua obrigação, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Os pedidos iniciais são 

parcialmente procedentes. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, cabe à parte 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos qualquer 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), a comprovar a existência da relação 

jurídica e o suposto débito. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. De 

outro lado, insta consignar que a parte Reclamante possui registro (s) 

negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui discutido(s), ou seja, aplicável ao caso 

concreto a Súmula 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a 

título de dano moral. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido 

analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não 

se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição 

indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias 

ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de 

inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S 

– REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL 

GALOTTI – j. 27/04/2016). Grifei. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos da inicial, para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 268,08 (duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos) 

objeto da lide; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais. 

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 
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decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012896-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES FERNANDES (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012896-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDO MARQUES FERNANDES REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Relatório. Trata-se de 

reclamação proposta por FERNANDO MARQUES FERNANDES, em 

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI -NAO PADRONIZADO, objetivando 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais. Em 

resposta, a Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, em decorrência 

de cessão de direitos creditórios da empresa VIAVAREJO S/A, com 

documentos (contrato de venda financiada devidamente assinado, 

acompanhado de documentos pessoais da parte Reclamante apresentado 

no momento da contratação, Termo de Cessão de Créditos e telas 

sistêmicas). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Os dados estão 

corretos sem necessidade de retificação. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

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

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A parte 

Reclamada demonstrou a contratação efetiva do serviço e a existência do 

débito, a parte reclamante em impugnação alegou a inexistência de 

obrigação contratual. Pois bem, a prova produzida em contestação 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização dos serviços 

e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da dívida. 

Assim não há como se acolher a declaração de inexistência de débito. 

DISPOSITIVO. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012749-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA MACIAS NOGUEIRA OAB - PR34051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DE PAULA VITOR STEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012749-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: INSTITUTO RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

SUELI DE PAULA VITOR STEIN Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Compulsando detidamente os autos verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO do presente no 

evento 26533936, mediante sentença, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012311-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TORMAS DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012311-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANA TORMAS DE ALCANTARA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JULIANA TORMAS DE ALCÂNTARA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando a declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais em razão de 

suposta negativação indevida. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, 

visando compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, 

ante a negativação indevida. Em contestação, a parte Reclamada requereu 

a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(tela de cadastro, tela de débito e contrato devidamente assinado 

acompanhado de documentos pessoais da reclamante apresentado no 

momento da contratação), em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes e consequente débito. A parte autora não impugnou os 

documentos acostados pela Reclamada. Pois bem, a prova produzida em 

contestação demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 
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comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais. - Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida pela parte 

Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 162,77 (cento e sessenta e 

dois reais e setenta e sete centavos). No caso, havendo outros valores 

pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via 

própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido 

na petição inicial. 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de 

consequência; 1- 1- Opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão no valor de R$ 162,77 (cento e sessenta e dois reais 

e setenta e sete centavos) devendo ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação; 2- 2- Indefiro o pedido de condenação em litigância 

de má-fé, vez que não restou comprovado o dolo da parte autora. Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012891-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO LEMOS DA CRUZ (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012891-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALCINDO LEMOS DA CRUZ REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU 

CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de reclamação proposta por 

ALCINDO LEMOS DA CRUZ em desfavor de FINANCEIRA ITAU CBD S.A. 

-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a parte reclamante pleiteia 

declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais. No 

caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a 

análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, visando compensação por 

falha na prestação de serviços da Reclamada, ante a negativação 

indevida. Em contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência 

da demanda, oportunidade em que juntou documentos, (faturas e contrato 

devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais 

apresentado no momento da contração), em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes e consequente débito. A prova produzida 

em contestação demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência do debito e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida, assim, embora não tenha 

negado a relação jurídica existente, não apresentou qualquer comprovante 

de pagamento. Portanto o debito é legitimo inexistindo a irregularidade 

alegada. Desse modo, não há como se acolher a declaração de 

inexistência de débito. No que se refere à notificação prévia, esclareço 

que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é 

do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento 

que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. 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 IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014898-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IAN BARBOSA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014898-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: IAN 

BARBOSA DA COSTA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Compulsando 

detidamente os autos verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO presente no evento 

28524810, mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto a homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014624-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO VINICIUS FERREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014624-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO - ME 

REQUERIDO: KAIO VINICIUS FERREIRA ALVES Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente os autos verifico que as partes 

se compuseram amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO 

presente no evento 26537705 mediante sentença, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. 

Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da 

Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012687-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012687-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSIANE LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOSIANE LOPES DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em contestação, a parte Reclamada 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (relatório de chamadas e contrato devidamente assinado 

acompanhado de documentos pessoais apresentados no momento da 

contratação), em que se alega a existência de relação jurídica entre as 

partes e consequente débito. A parte Reclamante não impugnou os 

documentos acostado pela defesa. A prova produzida em contestação 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. Assim sendo, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. - Do Pedido Contraposto. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência 

no valor de R$ 137,88 (cento e trinta e sete reais e oitenta e oito 

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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 

1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a 

parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$ 137,88 (cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) devendo 

ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- 2- Indeferir o 

pedido de condenação em litigância de má-fé, vez que não restou 

comprovado o dolo da parte autora. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011598-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYALINE GALE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011598-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAYALINE GALE DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MAYALINE GALE DE OLIVEIRA em desfavor de 

VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A a parte reclamante pleiteia declaração de 

inexistência de débitos e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A 

parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em contestação, a parte Reclamada 

aduz que a parte autora habilitou a linha telefônica nº (66) 9648-0259 em 
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07/02/2015, ocasionando faturas mensais, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, (telas comprobatórias, 

relatório de chamadas, histórico de pagamento e tela de débito), em que se 

alega a existência de relação jurídica entre as partes e consequente 

débito. A parte Reclamante não apresentou impugnação. Pois bem, a 

prova produzida em contestação demonstra a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 

empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. Assim não há como se 

acolher a declaração de inexistência de débito. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela 

parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade 

de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela 

sua procedência no valor de R$ 194,97(cento e noventa e quatro reais e 

noventa e sete 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e; 1- Opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de do valor de R$ 

194,97(cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010450-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010450-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WELINTON DOS SANTOS CARVALHO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Compulsando 

detidamente os autos verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO presente no evento 

25572044 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012075-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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 SENTENÇA Processo: 1012075-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSIANE COELHO DUARTE REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSIANE 

COELHO DUARTE GEAROLA, em face de BANCO PAN S/A. Em síntese, 

pugna a parte Autora por condenação do reclamado em obrigação de não 

fazer e indenização por dano moral em razão de telemarketing excessivo. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide ou há pedido de 

julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No caso, a parte Autora aduz que 

está sendo importunada com o excesso de ligações do telemarketing do 

reclamado, onde este, oferta empréstimo no valor de R$ 3.069,00 (três mil 

e sessenta e nove reais), alega que solicitou o cancelamento das 

ligações, contudo, sem êxito. Verifica-se que a autora acostou aos autos 

documentos comprobatórios das ligações, o reclamado por sua vez, alega 

ausência de qualquer ato ilícito, pugnando pela improcedência da 

demanda. Pois bem, comprovado o excesso de ligações, a de se concluir 

pela procedência do pedido de condenação em obrigação de não fazer, 

haja vista, que a reclamante solicitou o cancelamento das ligações e o 

reclamado manteve-se inerte, devendo assim, o requerido se abster de 

efetuar as ligações ofertando o referido empréstimo. No que tange ao 

dano moral, verifico que o fato narrado ultrapassa o mero dissabor das 

relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da 

parte Reclamante que necessitou da tutela jurisdicional para ter o seu 

pedido atendido. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Desse modo, a medida que 

se impõe é de parcial procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO. Isto 

posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para 

o fim de: a) Determinar que o Reclamado se abstenha de realizar ligações 

de telemarketing, ou outro meio de comunicação, oferecendo o empréstimo 

consignado no valor de R$ 3.069,00; b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013019-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MODOLON PAIVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/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: 1013019-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAQUELINE MODOLON PAIVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS proposta 

por JAQUELINE MODOLON PAIVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A MÓVEL - VIVO, objetivando a desconstituição do débito e indenização 

por danos morais. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente 

a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante aduz que recebeu 

diversas faturas de cobrança em sua residência e posteriormente teve o 

nome negativado em razão do suposto debito, afirma que buscou a 

solução na esfera administrativa, contudo sem êxito. Assim, pleiteia a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (tela sistêmica com vasto 

histórico de pagamento, tela de debito e faturas), em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes e consequente débito. Pois 

bem, embora a parte autora tenha relatado que buscou solução na esfera 

administrativa, não juntou nenhum número de protocolo de atendimento, 

bem como, sobre a ilegitimidade das faturas recebidas em sua residência, 

também prospera, pois consta no sistema da reclamada vasto histórico de 

pagamento, logo não há que falar em ilegitimidade da cobrança. Assim, a 

prova produzida em contestação demonstra a ausência de elementos para 

declarar a inexistência do debito e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 

empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. Desse modo, não há 

como se acolher o pedido de desconstituição de débito. No que se refere 

à notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela 

diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a 

Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que tange ao envio da 

referida notificação, não é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de 

proteção ao crédito. - Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida 

pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, 

sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de 

prova de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é 

de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 113,98 (cento e treze 

reais e noventa e oito 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

via de consequência; 1- 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão no valor de R$113,98 (cento e treze reais e noventa 

e oito centavos) devendo ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação; 2- 2- Indeferir o pedido de condenação em litigância de má-fé, 

vez que não restou comprovado o dolo da parte autora. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014014-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WARLI JESUS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KAISA MICHELLE RODRIGUES MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014014-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WARLI JESUS LOPES REQUERIDO: KAISA MICHELLE 

RODRIGUES MARQUES Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Compulsando 

detidamente os autos verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO presente evento 

27666619 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010668-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

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

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILA RODRIGUES MANGABEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010668-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

AQUILA RODRIGUES MANGABEIRA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CONDOMÍNIO TERRA NOVA 

RONDONÓPOLIS I em desfavor de AQUILA RODRIGUES MANGABEIRA, 

objetivando o recebimento de taxas condominiais. Preliminar. DA REVELIA. 

A Reclamada, apesar de devidamente citada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 

9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. 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. Pois bem, o caso se 
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refere à Ação de Cobrança de despesas condominiais, o debito atualizado 

soma a quantia de R$ 9.119,11 (nove mil cento e dezenove reais e onze 

centavos). Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, observo que a parte reclamada é a que consta como 

proprietária do referido imóvel. Assim, se é certo que a propriedade dos 

bens imóveis somente se transfere mediante averbação no Registro do 

imóvel, o que não ocorreu no caso concreto, dúvida não há que a 

titularidade dominial permanece com a parte Reclamada. Quanto às taxas 

condominiais descritas na planilha apresentada pelo Reclamante, entendo 

perfeitamente devidas, uma vez que, não há nos autos prova de que 

tenham sido pagas, desta forma o Reclamado não desincumbiu do seu 

ônus, nos termos do artigo 373, II do CPC. Ressalte-se que as despesas 

do condomínio devem ser rateadas entre os condôminos, cuja 

responsabilidade coletiva se destina a manutenção do imóvel. Quando um 

se torna inadimplente, os demais condôminos têm de suportar o ônus e 

encargos respectivos, o que não é justo. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo, 487, I, do CPC, c.c. artigo 20, da Lei nº 9.099/95 

Reconheço a revelia da parte Reclamada, e, opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, para condenar a Reclamada ao pagamento das despesas 

condominiais no importe de R$ 9.119,11 (nove mil cento e dezenove reais 

e onze centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da citação. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013684-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO FERREIRA VEIGA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013684-22.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADALBERTO FERREIRA VEIGA DE JESUS REQUERIDO: 

VIVO 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, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de reclamação proposta por ADALBERTO FERREIRA VEIGA DE 

JESUS, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais. Preliminares. Da 

Necessária Designação de Audiência de Instrução e Julgamento No 

presente caso, se faz desnecessária a instrução, portanto, rejeito a 

preliminar. Ausência de procuração válida –Irregularidade na 

representação Indefiro a preliminar, vez que o documento acostado é 

valido, pois a assinatura firmada é compatível com a presente nos demais 

documentos do processo. Ausência de Documento Indispensável para a 

Propositura da Demanda Rejeito a preliminar, uma vez que, o documento 

acostado (declaração de residência), serve para a instrução da inicial. 

Ausência de Consulta Extraída no Balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Rejeito a preliminar, haja vista que o documento acostado é 

suficiente ao deslinde da controvérsia. Ultrapassada as preliminares, 

passo ao exame do mérito. O Reclamante propôs a presente ação 

objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como ser 

ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada. No mérito, o Reclamado aduz pela 

inocorrência de danos morais, visto que a inserção do nome do 

Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de forma 

regular, uma vez que, autor utilizou os seus serviços, porém não cumpriu 

com sua obrigação, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Os pedidos iniciais são parcialmente procedentes. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim sendo, cabe à parte Reclamada provar a veracidade 

de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços. 

Inexiste nos autos qualquer demonstração inequívoca da contratação 

(contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo 

que as telas sistêmicas acostadas aos autos estão ilegíveis com 

informações insuficientes não servindo à comprovar a existência de 

relação jurídica e consequente débito. Portanto, não se desincumbiu a 

parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos 

do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da 

inicial, para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$133,40 (cento e trinta e três reais e quarenta centavos) objeto da lide; 

b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento; c) indeferir o pedido contraposto. Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012899-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CELSO BONAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR GARCIA BONAN OAB - MT24648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISBARATO.NET COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

CLEONICE N. YAMASSAKI - ME (REQUERIDO)

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012899-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELSO BONAN REQUERIDO: SEB DO BRASIL PRODUTOS 

DOMESTICOS LTDA, CLEONICE N. YAMASSAKI - ME, MAISBARATO.NET 

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente os autos verifico que as partes 

se compuseram amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO do 

presente no evento 26698555, mediante sentença, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013827-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OCRESINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013827-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OCRESINA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo ao 

exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure 

instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia 

sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Em síntese a parte autora afirma que nunca celebrou contrato com a parte 

reclamada, afirma que o débito negativado seria inexistente. Recorre ao 

judiciário pleiteando indenização por danos morais e declaração de 

inexistência de débito. Pois bem Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A parte reclamada em contestação juntou aos autos 

contrato assinado pela parte autora, prova suficiente que justifica a 

existência do vínculo jurídico e regularidade do débito apontado na inicial, 

bem como, a adesão aos serviços prestados pela parte reclamada, visto 

que, trata se de elementos que indica a efetiva existência da dívida entre 

as partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. DÉBITO REGULARMENTE LANÇADO. INSCRIÇÃO EM 

BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Uma das formas 

senão a única de adesão ao contrato de cartão de crédito é a simples 

liberação do cartão e o seu uso, sendo que os encargos cobrados e o 

valor atualizado do débito constam nas faturas regularmente enviadas ao 

consumidor. Não há, muitas vezes, documento físico firmado por qualquer 

das partes, havendo adesão aos serviços oferecidos mediante o simples 

desbloqueio da moeda plástica e o início da sua fruição, sendo impossível 

à administradora do cartão demonstrar a existência de um contrato, 

canhoto ou documento assinado na exata quantia inquinada pela parte, 

mas apenas comprovar a regular utilização do crédito. 2. A inversão do 

ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não 

instituiu nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em 

desfavor do fornecedor o que sequer distribuição seria, possuindo, ao 

contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca 

da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do 

ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de 

produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Havendo prova 

robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela 

demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar 

minimante a incorreção dos dados ou mesmo o pagamento dos débitos, 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. 

Não existem faturas de cartão de crédito produzidas bilateralmente. Ou o 

consumidor autor, que postulou a exibição das faturas, impugna 

especificamente quais transações não são legítimas, ou aquiesce com as 

compras realizadas. O que não pode mais ser admitido na atual conjuntura 

do processo civil brasileiro é a conduta anticooperativa e adversarial, do 

litigar por litigar, insistindo-se em afirmações já robustamente elididas com 

a apresentação da defesa. 4. A autora restou inadimplente frente à 

instituição financeira, originando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de 

direito da ré, uma vez que esta é credora do autor, por força do contrato 

de cartão de crédito entabulado. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de 

adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, 

as consequências dela decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Aquele que altera a verdade dos fatos e 

procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer 

incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e 
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III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. 

2. A conduta configuradora da litigância de má-fé exige que a parte utilize 

de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a lide, violando o 

princípio da cooperação, positivado no art. 6º do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese da 

inexistência da dívida mesmo após a ré ter comprovado cabalmente o 

inadimplemento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077354553, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 

02/10/2018). Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante de 

que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Além disso, compete a parte reclamada alegar, em sua 

defesa todas as provas em direito admitidas, principalmente de natureza 

documental, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido da parte autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. Conforme dicção dos artigos 336 e 341 do código de 

processo civil. Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia 

a parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não o 

fez em momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro 

não há senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. 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 impossível, 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. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento das cobranças do reclamado. Assim 

não há como se acolher a declaração de inexistência de relação jurídica. 

Assim, não há como conhecer o pedido inicial. Destarte, caminho não há 

se não o da improcedência do pedido. 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 IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial. INDEFIRO o pedido de condenação em litigância de má-fé. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012852-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIRLEI BATISTA LEAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação sob 

o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao 

exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Análise do Mérito. A parte autora em sua 

inicial alega ter recebido faturas no importe de R$ 594,55 (quinhentos e 

noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) por suposta 

irregularidade capaz de causar faturamento inferior ao qual aduz não ter 

dado causa. Ao final a parte autora pugnou pela declaração de 

inexistência do débito em discussão lançado pela suposta irregularidade, 

além da condenação da requerida a indenização por danos morais. Pois 

bem Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que 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. Em contestação afirma que a cobrança é devida e os débitos 

são regulares. Em exame ao caderno processo, entende-se que incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. A reclamada em sede de sua contestação aduziu que 

as cobranças são regulares, uma vez que, procedeu de acordo com o 

determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010. Destaco que se 

a demandada estava pretendendo 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 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; II - [...] 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; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. 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. Contudo, da análise detida 

dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois o TOI não foi lavrado, bem como 

não há registros fotográficos ou demais documentos para corroborar com 

as alegações da reclamada, violando os preceitos estabelecidos pela 

agência reguladora (ANEEL). Desta forma, merece guarida a pretensão da 

Reclamante em ver declarado inexigível o débito de R$ 594,55 (quinhentos 

e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao 

consumo supostamente ilegal recuperado pela Reclamada com base nas 

últimas faturas emitidas. Por outro lado, se faz necessária a REVISÃO DE 

FATURA, referente ao consumo dos meses em questão. Válido ainda 

ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de 

desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço 

promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, 

nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” 

Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, 

que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a 

Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na 

exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem definindo: Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 
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OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

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. 2. O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 3. 

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 4. Havendo demonstração de cobrança em 

valor superior à media de consumo da unidade, sem provas da 

regularidade da aferição, torna-se necessária a retificação das faturas 

questionadas. 5. A parte reclamante, apesar de ter sido vítima de 

cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, portanto, não suportou situação ensejadora do dever 

de indenizar. 6. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o 

inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso 

concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Por assim, e pelo 

que consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas 

alegações a ponto de justificar a recuperação de consumo lançada contra 

a parte reclamante, sendo por assim indevida. Insta salientar, que a nítida 

inexigibilidade da cobrança retroativa, todavia as cobranças após o 

“REVISÃO” da irregularidade estabelecendo seu funcionamento são 

válidas, ou seja, as faturas posteriores aos meses em discussão são 

devidas por representar o real consumo da parte. No que tange aos danos 

morais, não há que se falar em indenização, é interessante ressaltarmos 

que o dano moral será o abalo objetiva sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, no âmbito social, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Reiteradamente, da situação fática não se 

extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a 

parte Reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma 

significativa. Não demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Outrossim, ante a decisão 

supra, rejeito o pedido contraposto formulado pela reclamada na 

contestação. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

I, do CPC, Opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inicial. 1. 

DECLARO inexigível os débitos da recuperação de consumo referente aos 

seguintes valores R$ 594,55 (quinhentos e noventa e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos), referente aos meses em discussão; 2. 

INDEFIRO o pedido de danos morais; 3. INDEFIRO o pedido contraposto 

formulado pela parte reclamada; 4. CONFIRMO a tutela deferia no id 

27656801. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010513-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVANA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar 

Citada, a reclamada em preliminar de contestação alega falta de interesse 

de agir por não apresentar a irregularidade ou ilegalidade na cobrança dos 

serviços prestados. Em análise, entende-se que a argumentação não 

merece ser acolhida, mormente quando na própria ação fica demonstrada 

a resistência à pretensão deduzida. Preliminar afastada Passo ao exame 

do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o 

seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Análise do Mérito. A parte reclamante alega ter recebido 

uma cobrança exorbitante referente as seguintes faturas R$ 484,64 

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) 

referente ao mês de abril/2019, a fatura no valor de R$ 494,43 

(quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) 

referente ao mês de maio/2019, e R$ 308,87 (trezentos e oito reais e 

oitenta e sete centavos) referente ao mês de junho/2019. Ao final a parte 

autora pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como 

condenação da parte reclamada em danos morais, e restituição em dobro 

dos valores pagos. Pois bem Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

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. Em contestação afirma que 

a cobrança é devida e os débitos são regulares. A reclamada em sede de 

sua defesa aduziu que as cobranças são regulares, uma vez que, o 

faturamento com valor exorbitante decorreu do efetivo consumo. Além 

disso, juntou aos autos laudo de aferição do medidor de energia, histórico 

de consumo, comprovando que a cobrança é legitima. Por outro lado, a 

parte autora não aponta em sua inicial nenhuma irregularidade em 

decorrência dos serviços prestados pela Ré, apenas inconformismos com 

o valor cobrado na fatura em discussão. Presume-se que os serviços 

foram prestados adequadamente. 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 impossível, 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. A parte reclamada 

comprovou a prestação adequada de seus serviços, bem como o 

consumo real da parte reclamante. Ademais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre 

fato constitutivo do seu direito. Inexistem motivos que justifiquem as 

pretensões autorais pela inexistência da dívida, visto que os 

procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade. Por 

consequência o direito da parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débitos não merece prosperar. Assim, os elementos constantes dos 

autos não são suficientes para deferimento do pleito, tendo em vista que, 

de acordo com o laudo de aferição não foi constatado irregularidade no 

medidor. Quanto aos danos morais, referente a negativação indevida por 

dívida já paga, deve prosperar, assim o art. 186 do CC; “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela parte reclamada, surge o seu dever de indenizar. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 

forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. 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 
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ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. No caso concreto, tomando 

como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora 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). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, Opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inicial, em via de consequência; 1. 

INDEFIRO o pedido de declaração de inexistência de dívida, por entender 

que os valores, são relativos ao efetivo consumo; 2. CONDENO a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de 

juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados da 

citação; 3. DEFIRO o pedido de cancelamento das doações destinada a 

LBV, e DETERMINO que a parte reclamada se abstenha a referida doação; 

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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: 1013304-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ROSA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013304-96.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIRLENE ROSA DE CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SIRLENE ROSA DE CASTRO em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É 

o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais, visando compensação por falha na prestação de serviços da 

Reclamada, em razão da negativação indevida. Em contestação, a parte 

Reclamada aduz que o Autor habilitou a linha telefônica nº (66) 

999796614, ocasionando faturas em aberto requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, (telas sistêmicas de 

debito, vasto histórico de pagamento e relatório de chamadas), em que se 

alega a existência de relação jurídica entre as partes e consequente 

débito. A parte Reclamante apresentou impugnação alegando inexistência 

de contrato. Pois bem, sabe-se que atualmente diversos serviços são 

contratados através de call center e outros meios digitais, verifica-se que 

no presente caso, ocorreu diversos pagamentos, desde de 04/2017 a 

04/2018, ou seja, um ano realizando pagamentos, o que suficientemente 

afasta a cogitação de fraude. Desse modo, tenho que a prova produzida 

em contestação, demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais. - Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida pela parte 

Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 125,49 (cento e vinte e cinco 

reais e quarenta e nove 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

via de consequência; 1- 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão no valor de R$ 125,49 (cento e vinte e cinco reais e 

quarenta e nove centavos) devendo ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013067-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FREDERICO FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013067-62.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: CLOVIS FREDERICO FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar 

Citada, a reclamada em preliminar de contestação alega falta de interesse 

de agir por não apresentar a irregularidade ou ilegalidade na cobrança dos 

serviços prestados. Em análise, entende-se que a argumentação não 

merece ser acolhida, mormente quando na própria ação fica demonstrada 

a resistência à pretensão deduzida. Preliminar afastada Passo ao exame 
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do mérito. 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. Análise do Mérito. Em síntese a 

parte reclamante afirma assinou confissão de dívida já paga, haja vista 

que tinha perdido os comprovantes de pagamento. Sustenta que ao 

encontrar os comprovantes requereu diante da reclamada o cancelamento 

da dívida. Sem êxito, recorre ao judiciário requerendo a repetição de 

indébito e indenização por danos morais. Pois bem Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que 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. Em 

contestação afirma que a cobrança é devida e os débitos são regulares. 

Em exame ao caderno processo, entende-se que incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

NCPC. Vê-se dos autos que a pretensão da parte reclamante referente à 

restituição de valores em dobro deve ser acolhida, pois o pedido inaugural 

encontra-se devidamente instruído. A parte reclamada deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois efetuou a cobrança e o recebimento 

indevidamente em desfavor da parte reclamante por dívida já paga. 

Ademais, em que pese a reclamada alegar não ter qualquer 

responsabilidade pelo ocorrido, em momento algum trouxe aos autos 

qualquer documento que eximisse a sua responsabilidade sobre a 

cobrança, limitou em informar que não cometeu ato ilícito e que a cobrança 

é devida. Portanto, a restituição em dobro do valor pago em excesso é 

medida que se impõe. Quanto aos danos morais, o art. 186 do CC dispõe 

que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela parte 

reclamada, surge o seu dever de indenizar. Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. 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, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e 

tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora 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). DISPOSITIVO 

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 

c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE, em via de consequência; 1. DECLARO inexiste a dívida em 

questão; 2. CONDENAR a reclamada a restituir, em dobro conforme 

preconiza o art. 42, § único da Lei consumerista, os valores cobrados 

indevidamente do benefício da reclamante que totalizam R$ 829,68 

(oitocentos e vinte nove reais e sessenta e oito centavos), a título de 

indenização por danos materiais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, 

contado da data do desconto e acrescido de juros de 1% (um) por cento 

ao mês até o efetivo pagamento, contado da data da citação; 3. CONDENO 

a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de 

juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados da 

citação; Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

sentença, arquive-se. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. 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: 1013868-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE CARRIJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013868-75.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILENE CARRIJO SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 

Relatório. Trata-se de reclamação proposta por SILENE CARRIJO SOUZA 

em desfavor de OI S/A. (em Recuperação Judicial), O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que quitou os débitos que possuía com a Reclamada. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

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

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca do 

debito, haja vista que a fatura referente ao mês 10/2018 no valor de 

R$32,94 juntada no evento 27602700, em que a reclamada alega que não 

foi paga, a parte reclamante juntou o comprovante de pagamento da 

mesma, no evento 25755515, assim tenho que não restou demonstrado 

nos autos a legitimidade do débito. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 
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2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para: a) confirmar a tutela deferida no evento 

25918988; b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 213,99 

(duzentos e treze reais e noventa e nove centavos); c) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante nos seus registros, relativo 

ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 (cinco) dias, sem nenhum 

custo para a parte Reclamante, sob pena de responsabilidade. Registre-se 

que eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012330-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIEIRA RUFINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012330-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCILENE VIEIRA RUFINO DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de 

reclamação proposta por LUCILENE VIEIRA RUFINO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É 

o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, visando compensação por falha na prestação de serviços da 

Reclamada, ante a cobrança indevida de valores e consequente 

negativação. Em contestação, a parte Reclamada requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(relatório de chamadas e contrato devidamente assinado acompanhado de 

documentos pessoais e comprovante de endereço, apresentados no 

momento da contratação), em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes e consequente débito. A prova produzida em contestação 

(relatório de chamadas e contrato devidamente assinado acompanhado de 

documentos pessoais e comprovante de endereço, apresentados no 

momento da contratação) demonstra a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 

empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela 

parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade 

de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela 

sua procedência no valor de R$ 153,18 (cento e cinquenta e três reais e 

dezoito centavos). Assim sendo, à medida que se impõe é de 

improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. 

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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- Opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de R$153,18 

(cento e cinquenta e três reais e dezoito centavos) devendo ser corrigido 

pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da citação; 2- Indefiro o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o 

dolo da parte autora. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013686-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013686-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIO RICARDO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARCIO RICARDO DE SOUZA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É 

o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais, visando compensação por falha na prestação de serviços da 

Reclamada, em razão da negativação indevida. Em contestação, a parte 

Reclamada aduz que o Autor habilitou a sua linha telefônica no pacote de 

seus serviços, ocasionando faturas em aberto, requereu a improcedência 

da demanda, oportunidade em que juntou documentos, (telas sistêmicas 
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de debito, vasto histórico de pagamento e relatório de chamadas), em que 

se alega a existência de relação jurídica entre as partes e consequente 

débito. A parte Reclamante apresentou impugnação alegando inexistência 

de contrato. Pois bem, sabe-se que atualmente diversos serviços são 

contratados através de call center e outros meios digitais, verifica-se que 

no presente caso, ocorreu diversos pagamentos, desde de 03/2014 a 

03/2015, ou seja, um ano realizando pagamentos, o que suficientemente 

afasta a cogitação de fraude. Desse modo, tenho que a prova produzida 

em contestação, demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais e procedência do pedido contraposto. - Do Pedido Contraposto. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência 

no valor de R$ 102,72 (cento e dois reais e setenta e dois 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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 1- Opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de R$ 102,72 

(cento e dois reais e setenta e dois centavos) devendo ser corrigido pelo 

INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação; 2- 2- Indefiro o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o 

dolo da parte autora. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014009-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTOS DA GLORIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014009-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ SANTOS DA GLORIA - ME REQUERIDO: M DE 

ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME Vistos. Dispensado o relatório a 

teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente 

o feito verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse 

modo, imperioso se faz a homologação do referido acordo, tendo em vista 

que não há ictu oculi nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico 

capaz de macular o pacto entabulado entre as partes, não havendo, 

portanto, qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para 

pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra 

violação ao princípio 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, HOMOLOGO 

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 as 

formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em consequência, os 

necessários levantamentos, se for o caso e para tanto, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 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 ARAUJO BORGES Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010830-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-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 SENTENÇA Processo: 1010830-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA AMELIA SOUZA NUNES REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Designada 

audiência de conciliação, a parte reclamada, embora tenha comparecido, 

porém deixo de apresentar. Desse modo, incidem os efeitos da revelia, 

nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, e Súmula nº 11 da Turma 

Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Na espécie, 

constato a caracterização de hipótese de julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cumulado com o art. 23 da Lei nº 9.099/95. Cabe à parte Reclamada 

comparecer pessoalmente na audiência e apresentar contestação dentro 

de cinco dias a contar da audiência de conciliação, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. A parte autora em sua inicial sustenta, que 

realizou um contrato de averbação de empréstimo consignado com o 

banco reclamado, em 28.10.2011, sendo que foi disponibilizado o valor 

mensal de R$ 192,52 (cento e noventa e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), cujo contrato não consta o percentual de juros cobrado, do 

custo efetivo com e sem a incidência de juros; do número de parcelas; 

data de início e de término das prestações, alega a parte autora que o 

empréstimo é como se fosse eternizado. Sustenta que desde Jul/2013 até 

Ago/2019, a valores corridos, já pagou o equivalente a R$ 8.469,83 (oito 

mil quatrocentos e sessenta nove reais e oitenta e três centavos). 

Recorre ao judiciário pleiteando a anulação do contrato, declaração de 

quitação e reparação por danos morais e materiais. Pois bem. Em se 
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tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência de contestação conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial. A reclamada se quedou inerte ao chamado judicial, demonstrando 

nítido descaso, não apresentando contestação. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Cabe a parte reclamada o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Quanto ao pedido de quitação 

contratual merece prosperar. Lado outro, e de acordo com o conjunto 

probatório, destaca-se que embora se trate de clássica relação de 

consumo, com inversão do ônus da prova, não é dispensado o dever da 

parte autora de fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do inciso I do artigo 373 do CPC. Já no que tange ao pedido de 

reparação de ordem moral e material, no caso em tela não foi produzida 

qualquer prova do problema narrado na inicial. A parte autora não 

comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia. 

Assim, não tendo provas mínimas do direito invocado e do fato narrado 

referente aos danos morais e materiais, a demanda está fadada ao 

insucesso. DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro a revelia da parte 

reclamada e com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inaugural, em via de consequência; 1. 

DECLARO quitado o contrato A20161202000006752480. 2. INDEFIRO o 

pedido de danos morais e materiais. Deixo de condenar a Reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. 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: 1013679-97.2019.8.11.0003
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013679-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KECY JHONES MORAIS MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por KECY JHONES MORAIS MENDES em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 

209,50(duzentos e nove reais e cinquenta centavos), que ensejou a 

anotação junto ao Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminares. Impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. Ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento 

acostado pelo reclamante é suficiente à análise da demanda. Rejeito a 

preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as informações presentes 

nas “telas de sistemas” estão imprecisas, não se prestam a comprovar a 

relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 209,50(duzentos e nove reais e 

cinquenta centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito 

(SPC/Serasa) determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante nos seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1013298-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da lei 9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de 

reclamação proposta por MARIA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL, objetivando declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização 

por danos morais, visando compensação por falha na prestação de 

serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de valores e 

consequente negativação. Em contestação, a parte Reclamada requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(contrato de microcrédito devidamente assinado), em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes e consequente débito. A 

prova produzida em contestação (contrato de microcrédito devidamente 

assinado) e não impugnado pela parte reclamante, demonstra a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da dívida. Assim 

sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. 

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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

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: 1012327-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADILSON ARRUDA DE MATTOS REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Trata-se de ação sob o rito dos 

Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte. Passo ao exame do mérito. Compulsando os autos, vislumbro que o 

feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção, possuindo o dever de 

enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a 

conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência 

do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que 

não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de 

infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. 

Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 

julgado em 8/6/2016 (Info 585). Pois bem. Em síntese a parte autora relata 

que é correntista da parte reclamada, e ficou inadimplente em um débito de 

R$ 169,19 (cento e sessenta e nove reais e dezenove centavos), cujo 

vencimento era em 10.10.2014. Sustenta a parte autora que em 

23.09.2019, quitou o débito no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e seu 

nome ainda permaneceu nos órgãos de restrição ao crédito/SPC. Recorre 

ao judiciário pleiteando indenização por danos morais. In casu, o feito não 

apresenta maiores complexidades. A questão é singela, pois ante o 

conjunto fático probatório carreado aos autos e pela análise do direito 

posto, consta que houve exclusão do nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 11.10.2019, ou seja, 11 (onze) dias após o 

pagamento. No caso em tela não foi produzida qualquer prova do problema 

narrado na inicial. A parte autora não comprovou os fatos constitutivos do 

seu direito, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, 

do CPC. Ainda que a conduta da parte reclamada tenha sido ilegítima, não 

há dano moral indenizável. Nesse sentido, a dor moral, que decorre da 

ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, 

deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos 

sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos 

materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do 

dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção 

devidos. No caso vertente, não foi comprovado que a ré ofendeu os 

direitos da personalidade da parte autora, a ponto de ensejar a dor moral, 

passível de indenização. Nada obstante, não verifiquei nos autos qualquer 

cobrança vexatória. Assim, não se pode confundir o dano moral com o 

mero aborrecimento decorrente de situações corriqueiras, que não tenham 

imposto qualquer tipo de aflição ou vergonha. Na verdade, há que ser 

concebido o dano moral como aquele, que, embora suportado 

individualmente, advenha de comportamento que cause repulsa social, o 

que não se tem nos autos. Assim, não tendo provas mínimas do direito 

invocado e do fato narrado, a demanda está fadada ao insucesso. 

Portanto, a improcedência dos pedidos é impositiva. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 

55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MMº. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013589-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WAGNER BARBOSA DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WAGNER BARBOSA DE CAMPOS em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 

117,35(cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos), que ensejou a 

anotação junto ao Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminares. Impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. Ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento 

acostado pelo reclamante é suficiente à análise da demanda. Rejeito a 

preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as “telas de sistemas” estão 

ilegíveis, bem como as faturas isoladas e eventualmente apresentadas, 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes e a 

legitimidade do débito. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da 

obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à 

parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 117,35(cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante nos 

seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012688-24.2019.8.11.0003
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GISLAINI PAIAO 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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012688-24.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GISLAINI PAIAO LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de reclamação proposta por 

GISLAINI PAIÃO LOPES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, 

objetivando declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, visando 

compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (faturas e áudio da contratação), 

em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequente débito. A prova produzida em contestação (faturas e áudio 

da contratação) e não impugnada pela reclamante, demonstra a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da dívida. No que 

se refere à notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela 

diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a 

Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que tange ao envio da 

referida notificação, não é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de 

proteção ao crédito. - Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida 

pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, 

sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de 

prova de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é 
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de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 122,23 (cento e vinte 

e dois reais e vinte e três centavos). No caso, havendo outros valores 

pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via 

própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido 

na petição inicial. Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência 

dos pedidos iniciais e parcial procedência do pedido contraposto. 

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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- Opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte 

autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$122,23 (cento e vinte e dois reais e vinte e três centavos) devendo ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- Indeferir o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o 

dolo da parte autora. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013534-41.2019.8.11.0003
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MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013534-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO 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. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por MARIA JOSE SANTOS DE 

ALMEIDA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos e relatório de chamadas em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico 

de pagamentos e relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico 

de pagamentos e relatório de chamadas), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 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 Araujo Borges Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013224-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAURI GONCALVES NUNES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO 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. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por MAURI GONCALVES NUNES 

contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 
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pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 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
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LEONICE DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)
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(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 SENTENÇA Processo: 1013009-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEONICE DA SILVA BRAGA 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. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO proposta por LEONICE DA SILVA BRAGA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 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. Preliminar. – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Entendo pela rejeição da preliminar arguida, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a elucidação da controvérsia. 

Mérito. Aduz a reclamante que é titular da UC nº 6/134236-9, e no dia 

03/10/2019, teve a sua energia suspensa em razão do inadimplemento de 

02 (duas) faturas com valores exorbitantes, à título de recuperação de 

consumo. A primeira fatura, no valor de R$1.443,72 (um mil quatrocentos e 

quarenta e três reais e setenta e dois centavos), com vencimento em 

30/11/2018 e a segunda no valor de R$1.166,71 (um mil cento e sessenta 

e seis reais e setenta e um centavos), com vencimento em 29/03/2019. Foi 

deferida medida liminar no evento 25234104. Por outro lado, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança, trazendo 

documentos, e, explicando que as faturas a maior mencionadas na inicial 

são referentes à recuperação de consumo, devido à existência de 

irregularidade no medidor, que gerou dois Termo de Ocorrência e Inspeção 

n° 673237 e nº 692481, em que a reclamante se recusou a assinar. 

Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela reclamante, 

entendo que há prova suficiente que demonstre que a parte autora 

usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Ademais, a 

referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129 

§ 1º incisos I, II e III; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, 

da ANEEL. Art. 129 § 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; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) 

(...) Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à 

recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre 

os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um 

dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma 

sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: (...) Art. 133. 

Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a 

distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos 

seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória descritiva dos 

cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de 

energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas 

excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; (...) Nesse 

sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS 

SUFICIENTES – IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA 

NO MEDIDOR – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo para apurar irregularidades no consumo, devendo emitir 

laudo técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 

da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do 

procedimento interno com intimação do consumidor para manifestação e 

laudo técnico (com certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a 

irregularidade apontada pela concessionária (falha mecânica no medidor), 

as condutas com o escopo de recuperar seu crédito não configuram ato 

ilícito, mas exercício regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) 

(TJMT TRU 113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data 

da publicação no DJE 16/07/2013). Grifei. Todavia, tratando-se de fatura 

eventual, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é indevido o 

corte no fornecimento de energia elétrica a título de recuperação de 

consumo não-faturado. Neste ponto, é certo que em se tratando de 

cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, 

não há que se falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido, ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA 

ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA 

EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora 

considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia 

elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a 

admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias 

ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito 

pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de 

energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do 

serviço a título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. 

Recurso especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, 

Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. CÁLCULO DO 

DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. 

APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA 

ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013). No caso concreto, 

o fato, corte indevido decorrente de fatura eventual, ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos 

litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência parcial do pedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na inicial, para: a) manter a liminar concedida no evento 25234104, 

no que tange à determinação, que a reclamada se ABSTENHA de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

indicada na inicial; e, b) CONDENAR, a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013627-04.2019.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013627-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: REGINALDO BARBOSA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. 

RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 

9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO 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. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por REGINALDO BARBOSA 

contra AYMORE S/A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e contrato de 

adesão em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. 

Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação 

realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e contrato de 

adesão. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu 

direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e contrato de 

adesão), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos em 

atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. Revogo a 

antecipação de tutela anteriormente concedida. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, 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 Araujo Borges Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013623-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDILSON FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação proposta por EDILSON 

FERNANDES DA SILVA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais. Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares 

arguidas pela reclamada. Preliminares - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DOCUMENTO UNILATERAL O documento acostado pela parte reclamante é 

suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, haja vista não estar condicionada 

a prestação jurisdicional ao esgotamento da via administrativa. 

Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. A parte 

Reclamante propôs a presente ação objetivando a declaração de 

inexistência de débito, bem como ser ressarcido por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que não manteve relação comercial com esta. No mérito, o 

Reclamado aduz que a parte reclamante possui um débito, e que só após 

três anos alega desconhecimento, pugnando pela inocorrência de danos 

morais e improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral 

é parcialmente procedente. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, cabe à parte 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos qualquer 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte 
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Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. De outro lado, insta 

consignar que a parte Reclamante possui registro (s) negativo(s), 

anterior(es) ao(s) aqui discutido(s), ou seja, aplicável ao caso concreto a 

Súmula 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a título de dano 

moral. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as 

questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando 

omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG 

– RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). 

Grifei. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 2.152,37(dois mil cento e cinquenta e 

dois reais e trinta e sete centavos) objeto da lide; b) indeferir o pedido de 

indenização por danos morais. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. JuízaTogada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1013394-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 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. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de reclamação proposta por CLEIA MARIMONIA SOUZA 

FERNANDES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais. Por 

ordem cronológica, passo a análise das preliminares arguidas pela 

reclamada. Preliminares - FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a 

preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DOCUMENTO UNILATERAL O documento acostado pela parte Reclamante 

é suficiente para a análise da demanda. Indefiro a preliminar. Ultrapassada 

as preliminares, passo ao exame do mérito. A parte Reclamante propôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem 

como ser ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que não manteve 

relação comercial com esta. No mérito, a Reclamada aduz pela 

inocorrência de danos morais, visto que a inserção do nome do 

Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de forma regular 

em decorrência do não adimplemento de seus débitos, pugnando assim 

pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é 

parcialmente procedente. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, cabe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca 

da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; 

e-mail; etc...), sendo que as telas sistêmicas apresentadas uma, não 

contém informações suficientes e a outra, está ilegível, assim, não se 

prestam à comprovar a relação jurídica entre as partes e o consequente 

débito. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 
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reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o 

feito com resolução do mérito para o fim de: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 105,95(cento e cinco reais e noventa e cinco 

centavos) objeto da lide; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) indeferir o pedido 

contraposto. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013007-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GASTAO FARIA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER NOGUEIRA DE LIMA OAB - PR93133 (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 SENTENÇA Processo: 1013007-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GASTAO FARIA DE SOUZA ROCHA 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. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por GASTÃO FARIA DE 

SOUZA ROCHA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 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. 

Preliminar. – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Entendo pela 

rejeição da preliminar arguida, uma vez que as provas dos autos são 

suficientes para a elucidação da controvérsia. Mérito. Aduz o reclamante: 

- que no dia 17/09/2019, a sua energia foi cortada pelos prepostos da 

reclamada sob o argumento que a sua UC estaria com débito referente a 

uma fatura eventual no valor de R$ 1.728,43 (um mil setecentos e vinte e 

oito reais e quarenta e três centavos), com vencimento em 10/2018; - que 

a Unidade Consumidora nº 6/2193468-2 até a data do corte não possuía 

nenhum debito em aberto; - que em contato telefônico com a central de 

atendimento da reclamada, protocolo nº (58570186), a 

preposta/atendente, relatou que o corte ocorreu em razão do 

inadimplemento da fatura eventual/multa de R$ 1.728,43(um mil setecentos 

e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), e a UC estava desligada 

desde 11/2018; - que a reclamada não só fez o corte, como também, 

retirou o relógio; - que a energia só foi restabelecida ao realizar o 

parcelamento do debito; - que ficou de (19/07/2019–sexta-feira) até 

(24/07/2019–quarta-feira), sem o fornecimento de energia elétrica. Assim, 

pleiteia indenização pelos danos morais sofridos. Por outro lado, a parte ré 

aduz: - que o debito é legitimo, que foi realizado todo procedimento legal 

para a elaboração da fatura, bem como inexiste qualquer ilicitude 

praticada, afirma que o corte ocorreu em razão de ligação a revelia, ou 

seja, a energia do requerente já estava cortada porem houve a 

autoreligação, e que posteriormente a reclamada efetuou o corte em razão 

de segurança. Pois bem, analisando detidamente os autos verifico, que 

embora a reclamada tenha alegado que o corte ocorreu em razão da 

autoreligação, não apresentou provas, documentos indispensáveis, 

(exigências do §1º do art. 175 da RN 414/2010/ANEEL). No caso, verifico 

que razão assiste ao reclamante, vez que a reclamada não impugnou o 

protocolo nº (58570186), na qual o reclamante alega que o corte foi 

realizado em decorrência da fatura eventual, portanto, tenho que parte 

requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme o 

disposto no art. 373, II, do CPC. Assim sendo, em se tratando de fatura 

eventual, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é indevido o 

corte no fornecimento de energia elétrica a título de recuperação de 

consumo não-faturado. Nesse sentido, ADMINISTRATIVO - RECURSO 

ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência 

do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento 

de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013). No caso concreto, 

o corte decorrente de fatura eventual, ultrapassa o mero descumprimento 

contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano 

moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes 

a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Assim, caminho outro não há senão o da procedência parcial 

do pedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, 

para: a) CONDENAR, a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos à M.Mª. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012176-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012176-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE MESSIAS DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

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. Pois bem. Trata-se de reclamação proposta 

por JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A a parte reclamante pleiteia indenização por danos morais decorrentes 

de negativação indevida. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia 

a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, 

visando compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, 

ante a cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (tela de cadastro, relatório de 

chamadas, faturas e áudio de gravação), em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes e consequente débito. A prova produzida 

em contestação demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais. - Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida pela parte 

Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 76,73(setenta e seis reais e 

setenta e três centavos). No caso, havendo outros valores pendentes de 

pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto 

que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido na petição 

inicial. 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 1- 

Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte 

autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de R$ 

76,73(setenta e seis reais e setenta e três centavos) devendo ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012535-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RTL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012535-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RTL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME REQUERIDO: 

LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Compulsando detidamente os autos verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO presente no evento 

101253588 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013818-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA TUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BRUNO OAB - MT4353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013818-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE SOUZA TUNES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais proposta 

por JOSE SOUZA TUNES, em apertada síntese, afirma o requerente que 

foi surpreendido pela envio e cobrança de uma tarifa referente (com 

vencimento em 17 junho de 2019 no valor de R$ 39,99) ao telefone 

66-99696-9396. Aduz não ter realizado o contrato de prestação de 

serviços. Alega que a cobrança se repetiu no mês de Julho de 2019. 

Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além da 

declaração do contrato em questão, além da inexistência dos débitos e 

indenização por danos morais. A requerida por seu turno informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida e acostou aos autos 

documentação para corroborar com suas alegações. 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 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 
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do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente que a dívida foi procedida de contratação direta dos serviços 

de telefonia da empresa, a reclamada acosta gravação e telas sistêmicas. 

Insta pontuar, que todas as informações são confirmadas de forma 

reiterada, fica nítido que foi adquirido Plano Vivo Controle Digital de 2 Gb, 

sendo incontestável que o promovente contratou o plano da operadora. A 

empresa acosta documentos que comprovam que a parte realizou 

contratação pessoal e utilizou os serviços da reclamada, em contrapartida 

a autora não prova a quitação da dívida. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral e material sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. 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: 1013421-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHONATAS LIMA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO CSF 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JHONATHAS LIMA DE 

SOUZA em desfavor de BANCO CSF S.A, objetivando declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais. É o suficiente a 

relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, visando 

compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, ante a 

negativação indevida. Em contestação, a parte Reclamada requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(faturas, termo de entrega do cartão de crédito e proposta de adesão 

devidamente assinada pelo reclamante), em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes e consequente débito. A prova produzida 

em contestação (faturas, termo de entrega do cartão de crédito e 

proposta de adesão devidamente assinada pelo reclamante) demonstra a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Em que pese a parte reclamada não negar a relação 

jurídica não apresenta qualquer comprovante de pagamento do débito. 

Desse modo, tenho que a empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. Assim sendo, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. 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 IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1013633-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVA MENDONCA DE SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de 

reclamação proposta por EVA MENDONÇA DE SOUSA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É 

o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, visando compensação por falha na prestação de serviços da 

Reclamada, ante a cobrança indevida de valores e consequente 

negativação. Em contestação, a parte Reclamada requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(relatório de chamadas, áudio da contratação e faturas), em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequente débito. A 

prova produzida em contestação (relatório de chamadas, áudio da 

contratação e faturas) demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 
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que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela 

parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade 

de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela 

sua procedência no valor de R$ 72,75(setenta e dois reais e setenta e 

cinco centavos). Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência 

dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. 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 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- Opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$72,75(setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) devendo ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1014060-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DIVINA PIRES FEITOZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A, em apertada síntese, afirma o requerente 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente por dívida, no importe R$ 185,75 (cento e oitenta e cinco 

reais e setenta e cinco centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 25/06/2019, tendo como credora a empresa Reclamada. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização por danos morais. A requerida por 

seu turno informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. 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 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. 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 impossível, 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 análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

Plano pós pago e demais serviços de telefonia, sendo que a parte 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte autora; -Contrato de 

permanência assinado pela parte autora. - Documentos pessoais 

apresentados na contratação. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de telefonia. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

185,75 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), valor 

que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. 

Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 185,75 (cento e oitenta e 

cinco reais e setenta e cinco centavos), desde o vencimento, de acordo 

com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um 

por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do 

Código Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. 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: 1014045-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEOVANE DIAS VASCONCELOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 

38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente a 

uma negativação no valor total de R$ 14,19 (Quatorze reais e dezenove 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 11/12/2015. 

Assim, postula a declaração de inexistência do débito e ser indenizada 

pelos danos decorrentes da referida restrição. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que esta juntou documentos e histórico de consumo onde 

existem todos os dados da parte reclamante, comprovando a contratação 

e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos acostados, não 

restam dúvidas sobre a existência de contratação e da existência dos 

débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há histórico de 

consumo, bem como, leituras confirmadas realizada na unidade 

consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? INSCRIÇÃO EM 

SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à indenização 

por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso dos autos, 

observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de consumo 

de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, não 

comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 14,19 (Quatorze reais e 

dezenove centavos), corrigidos desde o vencimento, valor referente ao 

total da negativação. DISPOSITIVO Por tais considerações com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento da fatura em atraso R$ 14,19 (Quatorze 

reais e dezenove centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a 

partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 

12% ao ano, contados do vencimento das faturas. Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. 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: 1012266-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDIONOR GAMARRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por 

CLAUDIONOR GAMARRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

(VIVO), objetivando declaração de inexistência de debito e indenização 

por danos morais. Noticia a parte Reclamante que mantinha contrato de 

prestação de serviços de telefonia com a Reclamada; - que na data de 

12/02/2019, solicitou o cancelamento do contrato, - que no atendimento foi 

informado que iria pagar tão somente o valor proporcional do mês de 

fevereiro; - que a reclamada enviou a fatura correspondente ao mês 

inteiro, assim não pagou o débito; - que posteriormente foi enviado faturas 

correspondente ao mês de março, abril e maio; aduz que o debito é 

indevido uma vez que solicitou o cancelamento. Em defesa a Reclamada 

aduz que não registrou qualquer pedido de cancelamento dos serviços na 

data de 12/02/2019, por outro lado consta tal pedido na data de 

21/05/2019, - que o reclamante deixou de adimplir com o pagamento 

tempestivo de suas faturas, ocorrendo a simples inadimplência da parte 

em relação aos serviços prestados. A parte reclamante não apresentou 

impugnação. É o suficiente a relatar. Fundamento e decido. No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Mérito. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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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. Da análise dos autos verifico não 

serem verossímeis as alegações da parte Reclamante, uma vez que, não 

apresenta qualquer prova acerca do pedido de cancelamento do contrato 

na data de 12/02/2019; ou mesmo o número do protocolo de atendimento, 

senha de atendimento, ou outro qualquer, que comprove minimamente o 

alegado. Insta consignar que, cabe ao autor, a constituição do seu direito, 

nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil. Não há 

como deferir a tutela pretendida, uma vez que inexistem nos autos 

elementos capazes de corroborar os pedidos da parte autora. Anoto que 

a circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente caso. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. Segue a 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE 

PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 

269-I, CPC. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO. I - A insuficiência ou falta de 

provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo 

sem julgamento de mérito. II - Como doutrina Humberto Teodoro Júnior, "o 

juiz não pode eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o 

processo e de sonegar a Justiça postulada pelas partes". Assim, "se a 

parte não cuida de usar das faculdades processuais e a verdade real não 

transparece no processo, culpa não cabe ao juiz de não ter feito a Justiça 

pura, que, sem dúvida é a aspiração das partes e do próprio Estado. Só 

às partes, ou às contingências do destino, pode ser imputada semelhante 

deficiência". III - Esta Turma, em caso que também teve seu pedido julgado 

improcedente por falta de provas (REsp n. 226.436-PR, DJ 04/02/2002), 

mas diante das suas peculiaridades (ação de estado - investigação de 

paternidade etc.), entendeu pela relativação da coisa julgada. (STJ - REsp: 

330172 RJ 2001/0066393-6, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 22.04.2002 p. 213RDTJRJ vol. 58 p. 98RSTJ vol. 158 p. 

409) Portanto, entendo que não ficou demonstrada a prática de ato ilícito 

pela Reclamada, estando, assim, ausentes os pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil. Não há que se falar em dano 

se não há conduta ilícita. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Revoga-se a liminar deferida no evento 

24816390. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto a homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1013500-66.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DENEVALDO CONCEICAO DE MACEDO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da lei 9.099/95. 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. Pois 

bem. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por DENEVALDO CONCEIÇÃO DE MACEDO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares alegada pelo Reclamado diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. A parte reclamante alegou em 

preliminar, a necessidade de perícia grafotécnica. Rejeito a preliminar, uma 

vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. 

A parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a negativação indevida. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (contrato devidamente assinado 

acompanhado de documentos pessoais apresentado no momento da 

contratação, faturas, relatório de chamadas e telas de sistemas com 

histórico de pagamento), em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes e consequente débito. A prova produzida em contestação 

(contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais 

apresentado no momento da contratação, faturas, relatório de chamadas e 

telas de sistemas com histórico de pagamento) demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da dívida. No que 

se refere à notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela 

diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a 

Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que tange ao envio da 

referida notificação, não é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de 

proteção ao crédito. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida 

pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, 

sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de 

prova de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é 

de se concluir pela sua parcial procedência no valor de 

R$480,94(quatrocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos). No 

caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, deverá a parte 

Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto 

está limitado ao objeto discutido na petição inicial. Assim sendo, à medida 

que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais e parcial 

procedência do pedido contraposto. 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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e: 

1- Opino pela IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora; 2- Opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$480,94(quatrocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1013428-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RODRIGO ARAUJO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 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. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de reclamação proposta por RODRIGO ARAUJO DE SOUZA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, objetivando declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais. Por ordem 

cronológica, passo a análise das preliminares arguidas pela reclamada. 

Preliminares. - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, haja 

vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da 

via administrativa. - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTO 

UNILATERAL O documento acostado pela parte Reclamante é suficiente 

para a análise da demanda. Indefiro a preliminar. Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. A parte Reclamante propôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem 

como ser ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que não possui 

débitos com esta. No mérito, a Reclamada aduz que a parte reclamante 

possui um débito em aberto, que só após passado tanto tempo alega 

desconhecimento, que inexiste dano a indenizar, pugnando pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é 

parcialmente procedente. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, cabe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca 

da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; 

e-mail; etc...) e do suposto débito. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o 

feito com resolução do mérito para o fim de: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 228,37 (duzentos e vinte e oito reais e trinta e sete 

centavos) objeto da lide; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento; Oficie-se ao SPC/Serasa 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014105-12.2019.8.11.0003

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))

CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO WILLIAN HOLANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014105-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME REPRESENTANTE: 

CELINA TAVARES BORGES REQUERIDO: MARIO WILLIAN HOLANDA DA 

SILVA Vistos, etc. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL “CECILIA 

MEIRELES”, representada por sua procuradora CELINA TAVARES 

BORGES em desfavor de MARIO WILLIAN HOLANDA DA SILVA, a parte 

Reclamante aduz: - que Prestou serviços educacionais a filha do 

reclamado, todavia o reclamado deixou de adimplir as parcelas de outubro, 

novembro e dezembro de 2015 totalizando o valor de R$ 690,00 

(seiscentos e noventa reais),- que buscou o recebimento do valor na 

esfera administrativa, contudo, sem êxito. Pleiteia o recebimento do valor 

atualizado os quais somam a quantia de R$ 1.972,21(um mil novecentos e 

setenta e dois reais e vinte e um centavos), e danos materiais referentes 

a contratação de advogado. É o suficiente a relatar. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA O 

Reclamado, embora tenha comparecido em audiência de conciliação, não 

apresentou contestação, assim sendo, reconheço à revelia. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. O Reclamado, apesar de comparecer em audiência, deixou de 

apresentar contestação, razão pela qual, nos termos do artigo 344 do 
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CPC, recebe os efeitos da revelia. Assim, uma vez comprovado pela parte 

autora a subsistência da dívida, prestação de serviços educacionais, e o 

não pagamento, cumpria à parte Requerida provar o contrário 

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 do autor ser julgado parcialmente procedente. Quanto ao dano 

material pela contratação de advogado este não prospera, vez que a 

contratação se deu por ato voluntario, por mera liberalidade da parte 

autora, o STJ Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica 

no sentido de que os “custos decorrentes de contratação de advogado 

para ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis”. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, e 344 ambos do 

CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) 

reconhecer a revelia do Reclamado; b) condenar a parte Reclamada a 

pagar a importância de R$690,00(seiscentos e noventa reais), acrescida 

de juros legais 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), 

contados a partir do vencimento; e, c) indeferir os demais pedidos; 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013419-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013419-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DUILIO PIATO JUNIOR REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de Reclamação proposta por DUILIO 

PIATO JÚNIOR, em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A objetivando 

indenizações por danos morais. A parte Reclamante, em síntese aduz: - 

que adquiriu passagens de transporte aéreo da reclamada; ida e volta, 

sendo de Cuiabá-MT a Curitiba-PR; - que retornaria para Cuiabá no VOO 

G3 1121, sairia de Curitiba às 07:20 (horário local) e chegaria em seu 

destino (Cuiabá) às 11:15 (horário local), com uma escala em São Paulo; 

contudo, a Requerida simplesmente excluiu o Requerente do VOO G3 

1121, SEM PRÉVIO AVISO; - que estava no Aeroporto Internacional 

Afonso Pena desde às 05:50, só teve conhecimento da relocação em 

outro voo após pedir explicações para três colaboradores diferentes da 

empresa Requerida, que informaram que o VOO G3 1121 ESTAVA 

LOTADO, portanto ele havia sido relocado para o VOO G3 1119; - que só 

chegou em Cuiabá após às 20:00 horas, assim, perdeu todos os seus 

compromissos. Inconformado, pleiteia indenização por danos morais. A 

parte Reclamada, por sua vez, se limita a afirmar: - que no caso, inexiste a 

ocorrência de overbooking que o atraso se deu por motivos que fogem de 

sua alçada, que o atraso foi ínfimo, pugnando pela improcedência da 

demanda. É o suficiente a relatar. Fundamento e decido. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

de trafego aéreo ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade 

do prestador do serviço de transporte aéreo. Nesse sentido: Recurso 

Inominado: 1000100-70.2019.8.11.0007 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE ALTA FLORESTA/MT Recorrente: PAULO SFEIR Recorrida: AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 26/11/2019 EMENTA: 

recurso inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . 

RELAÇÃO DE CONSUMO. Serviço de TRANSPORTE AÉREO. atraso de voo 

. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. 

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em 

que a Recorrente PAULO SFEIR postula reparação por danos morais , em 

razão de atraso de voo e consequente perda de conexão, sem qualquer 

assistência por parte da empresa Recorrida. 2. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais , deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. 

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que merece 

a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença parcialmente 

re fo rmada .  5 .  Recu rso  conhe c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

1000100-70.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, 

Publicado no DJE 05/12/2019). Grifei. Assim, caracterizado está o defeito 

do serviço 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. No caso concreto, o fato de o autor só chegar ao 

seu destino após aproximadamente 10:00 horas do horário 

convencionado, bem como a ausência de assistência ao consumidor, tais 

fatos ultrapassam o mero descumprimento contratual, ou dissabor das 

relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da 

parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL do pedido inicial para: a) condenar a Reclamada a pagar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e, correção monetária 

(INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011493-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE LUCIA FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011493-04.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VALDETE LUCIA FERRARI EXECUTADO: SIBELE CARVALHO 

DOS SANTOS Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de Embargos a Execução interposto por SIBELE 

CARVALHO DOS SANTOS em desfavor de VALDETE LUCIA FERRARI 

versando sobre excesso de execução. Trata-se de dezesseis notas 

promissórias expedidas pela executada, cada uma no importe de R$ 

600,00 (seiscentos reais), com vencimentos variáveis. Em análise as 

cártulas juntadas aos autos, verifico que possuem liquidez, certeza e 

exigibilidade. Quanto aos embargos à execução, a executada se insurge 

quanto a forma de cobrança dos juros. Aduz que deveriam ocorrer a partir 

da citação. Tem parcial razão. Não há os juros abusivos aventados. A 

exequente calculou a atualização: 1,0% a.m. (juros moratórios), a cada 

vencimento, estes são os juros legais. Esta tese é endossada, inclusive, 

pelo Conselho de Justiça Federal, que na I Jornada de Direito Civil 

realizada durante o período de 11 a 13 de setembro de 2002, aprovou o 

Enunciado n. 20, o qual dispõe que “a taxa de juros moratórios a que se 

refere o art. 406 é a do artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional, ou 

seja, 1% (um por cento) ao mês”. Entretanto, quanto a multa, não há 

previsão contratual entre as partes. Sendo esta indevida, ante a ausência 

de previsão legal para sua cobrança. O exequente junta a memória de 

cálculo e atribui o valor da causa em R$ 13.832,14 (treze mil reais, 

oitocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos). Em análise a memória 

de cálculo (doc. Id n. 24442196), verifico que R$ 10.640,11 é o valor 

atualizado das cártulas em atraso e o restante é equivalente a 30% de 

honorários. No que pese a atribuição unilateral dos honorários em 

questão, eles não tem previsão contratual entre as partes, visto que não 

há nenhum contrato nesse sentido juntado aos autos. De outro norte, não 

há previsão legal para cobrança de honorários neste patamar no Código 

de Processo Civil. Contudo, nos Juizados não sua previsão de cobrança 

em primeira instância (art. 55 da Lei 9.099/1995). Desta forma, afasto a 

incidência dos honorários em questão. Portanto, comprovado o crédito, 

que veio aparelhado por títulos creditícios cujo conteúdo não foi infirmado 

validamente pelo embargante, deve ser determinado o prosseguimento da 

execução nos termos fixados nesta sentença. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, recebo o recurso e opino pelo PARCIAL ACOLHIMENTO dos 

Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução sem 

a incidência da multa de 2% e sem os honorários advocatícios de 30%. 

Intime-se a Exequente para apresentar nova memória de cálculo, retirando 

a multa de 2% e os honorários advocatícios de 30%. Com os cálculos, 

Intime-se o executado para pagamento do valor corrigido no prazo de 03 

(três) dias, ressaltando que deverá ser dada prioridade para o pagamento 

em dinheiro com fito no melhor deslinde da controvérsia. Quanto as 

propostas de acordo e os pagamentos vinculados nos autos, verifico que 

as partes não se autocompuseram, razão pela qual, a execução deve 

prosseguir, com abatimento dos valores já depositados. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014034-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FEITOSA 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)

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: 1014034-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCELO FEITOSA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARCELO FEITOSA DA SILVA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É 

o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais, visando compensação por falha na prestação de serviços da 

Reclamada, em razão da negativação indevida. Em contestação, a parte 

Reclamada aduz que o Autor firmou contrato de prestação de serviços 

habilitando a linha telefônica 6630261454, ocasionando faturas em aberto, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (telas sistêmicas de debito, histórico de pagamento, relatório 

de chamadas e faturas), em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes e consequente débito. A prova produzida em contestação, 

(telas sistêmicas de debito, histórico de pagamento, relatório de chamadas 

e faturas) demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais e procedência do pedido contraposto. - Do Pedido Contraposto. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência 

no valor de R$ 391,79 (trezentos e noventa e um reais e setenta e nove 

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 IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 

1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a 

parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$ 391,79 (trezentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos) 

devendo ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- 2- Indefiro 

o pedido de condenação em litigância de má-fé, vez que não restou 

comprovado o dolo da parte autora. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011441-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LEITE (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011441-08.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

teor da petição de ID: 25600994, determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o 

prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos 

autos e intime-se a inventariante para se manifestar, noprazo de 05 

(cinco) dias. 4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-92.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. S. (REU)

 

Processo n.º 1000662-92.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pleito de 

ID: 22491775, tendo em vista que o documento carreado no ID: 22491784, 

não presta aos fins colimados. 2. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a decisão de ID: 

17497211, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

do CPC). 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001420-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. D. S. (AUTOR(A))

K. V. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. S. C. (REU)

 

Processo n.º 1001420-36.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte requerente a menor, a qual, por sua vez, não 

possui legitimidade ad causam para ser parte em ação de guarda contra 

seu próprio genitor, na qual ela deve figurar como objeto do feito. 2. 

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 319, do 

Estatuto Processual Civil, excluindo a menor do polo ativo e incluindo 

apenas sua genitora, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, 

parágrafo único, e 330, inciso II, ambos do CPC). 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001388-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. W. G. F. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001388-31.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando os 

autos com vagar, nota-se que na certidão de nascimento da menor Sophia 

Patrícia Pereira (ID: 28599584) não consta como genitor o requerido, 

sendo que, mesmo vislumbrando que fora carreado exame pericial de DNA 

no ID: 28600644, há necessidade do reconhecimento da paternidade do 

requerido em relação à menor em questão. 2. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos a certidão de nascimento da menor constando o 

requerido como pai, ou sentença judicial reconhecendo o vínculo paternal, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001076-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA OAB - PR18885 

(ADVOGADO(A))

CONSUELO TAQUES FERREIRA SALAMACHA OAB - PR20669 

(ADVOGADO(A))

ALINE FRANCO FERREIRA OAB - PR80074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSIANE NARLOCH SOUZA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001076-55.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Designo o dia 27.02.2020, às 15h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação. 3. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e 

seu procurador, bem como o representante do Ministério Público. 4. 

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. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008878-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. O. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1008878-75.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS, na qual a 

parte autora requer a partilha de um imóvel e de alguns bens móveis, 

porém, não carreou aos autos documentos hábeis a comprovar a 

propriedade dos referidos bens (matrícula do imóvel e documentos dos 

veículos). 2. Dessa forma, intime-se a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, atendendo às disposições contidas no art. 320, do 

Estatuto Processual Civil, carrear aos autos documento hábil a comprovar 

a propriedade do imóvel supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do 

Código Civil, bem como dos veículos, sob pena de o juízo não deliberar 

quanto à sua partilha. 3. Após, abra-se vista à parte requerida e, em 

seguida, ao representante do Ministério Público para manifestação, no 

prazo legal. 4. Empós, venham-me conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001076-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA OAB - PR18885 

(ADVOGADO(A))

CONSUELO TAQUES FERREIRA SALAMACHA OAB - PR20669 

(ADVOGADO(A))

ALINE FRANCO FERREIRA OAB - PR80074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSIANE NARLOCH SOUZA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001076-55.2020.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para recolher a diligência do oficial de 

Justiça, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

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

Processo Número: 1001107-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

VANESSA FLORENCIO MOURA OAB - 060.253.751-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. J. (REU)

 

Processo n.º 1001107-75.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 346,33 

(trezentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), a ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta 

bancária informada pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo. 

4. Designo o dia 27.02.2020, às 16h30min, para a realização da audiência 

de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 5. 

Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência das 

partes, nos termos do art. 7º, da Lei de Alimentos, segundo o qual “o não 

comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003268-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARCINO FERREIRA OAB - MT12485/O (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003268-92.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

apelação de ID: 28204651 (art. 1.009, CPC). 2. Considerando que as suas 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte apelada no ID: 28435855, 

remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, grafando as 

nossas melhores homenagens. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013720-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. Z. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo n.º 1013720-64.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 27799891, pelo que designo o dia 27.02.2020, às 15h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora e seu procurador. 3. Intime-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, 28 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005928-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MESSIAS DA SILVA IANAGUI (REQUERENTE)

SUSAN RENATA CRUZ IANAGUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS OAB - MT24946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005928-59.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize o mandado de registro de imóvel 

(ID.28631779), instruindo com cópia da inicial e sentença e proceda ao 

devido registro junto ao cartório competente. Rondonópolis/MT, 31 de 

janeiro de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a)

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

Processo Número: 1008132-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FUAD RIBEIRO CHARAFEDDINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MELHEM NAIM CHARAFEDDINE (REU)

FUAD NAIM CHARAFEDDINE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008132-47.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor do 

petitório de ID: 28710627, abra-se vista dos autos à parte requerida para 

manifestação, no prazo legal. 2. Após, venham-me imediatamente 

conclusos. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 

de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 330278 Nr: 1826-36.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

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

OAB:OAB/MT3719, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 . Ademais, além de limitar direitos fundamentais, não há qualquer 

indicativo de que tais providências culminariam na efetivação do 

pagamento do débito exequendo.2. Outrossim, embora o art. 139, inciso 

IV, do CPC, autorize o juiz a utilizar medidas atípicas, tal regra deve ser 

analisada em conjunto com os demais regramentos legais pátrios, inclusive 

à luz dos princípios menor onerosidade, da boa-fé processual e da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Logo, as medidas aneladas pela 

exequente, em princípio, se revestem de caráter meramente coercitivo, 

redundando em cerceamento de direitos constitucionais.3. Em tais casos, 

reza a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:“RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C 

ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE RETENÇÃO DA CNH DO 

AGRAVADO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE 

DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de 

restrição do direito de locomoção como a retenção ou suspensão da CNH 

é incompatível com a natureza da obrigação de pagar.A previsão do art. 

139, inciso IV, do CPC, não possibilita a retenção/suspensão da CNH, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.” (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10029193520188110000 MT, 

Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25.07.2018, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

30.07.2018) (grifo nosso)4. Com base nessas premissas, indefiro as 

medidas postuladas às fls. 996/1.002.5. No mais, intime-se a exequente 

para que, no prazo legal, requeira o que entender de direito.6. 

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.: 382471 Nr: 10629-37.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJDC, JRDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJRDC, EDSDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10629-37.2006.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados 

por JOÃO ROZENDO DE CARVALHO (qualificado nos autos), na forma 

delineada às fls. 269/271, anverso e verso, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha e alvará judicial.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, 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 REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438892 Nr: 7559-70.2010.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHMDL, ERDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7559-70.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro a objeção à penhora, apresentada às fls. 106/108, uma vez 

que, ao contrário do alegado pelo curador especial da parte executada, a 

sua intimação pessoal ocorreu, inclusive, por mais de uma vez, conforme 

se verifica das certidões de fl. 32 e 49, havendo somente intimação 

editalícia em relação à penhora realizada à fl. 86, pois o executado não 

manteve o seu endereço atualizado nos autos (art. 274, parágrafo único, 

CPC), não havendo, portanto, se falar em nulidade da penhora do saldo de 

FGTS.

2. Assim, superada tal questão, defiro o pleito de fl. 105, determinando que 

seja oficiado à CEF para que proceda à transferência dos valores 

bloqueados a título de PIS/FGTS existentes em favor do executado para 

conta bancária informada pela parte exequente, conforme o débito 

discutido no caso em apreço.

3. Cumprida a determinação supra, abra-se vista à parte exequente para 

que requeira o que de direito, no prazo legal.

4. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

5. Empós, venham-me conclusos.

6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 737917 Nr: 637-71.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRLM, ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RINALDO DE ARAUJO - 

OAB:12293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT

 Processo n.º 637-71.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos verifica-se que, às fls. 161/162, o 

executado requer a suspensão da decisão de fls. 155/156, alegando que 

os supostos pagamentos realizados por ele, conforme os recibos juntados 

às fls. 101/103 e 120, foram feitos em conta poupança (variação 51) e 

que, por isso, não apareceram nos extratos carreados às fls. 138/146.

2. Assim, considerando a controvérsia em relação ao valor devido, 

suspendo decisão de fls. 155/156, que determinou a prisão do executado, 

até o esclarecimento dos fatos.

3. Outrossim, para que o juízo possa averiguar com afinco o montante 

devido, determino que seja oficiado ao Banco do Brasil para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhe a este juízo os extratos da conta 

poupança (variação 51) n.º 5.104-7, ag: 5827-0, referentes ao período de 

01.11.2013 a 31.12.2013 e da conta poupança (variação 51) n.º 

105.104-0, ag: 0551-7 de 01.05.2014 a 31.05.2014 e de 01.06.2017 a 

31.10.2017, sob pena de prática de crime de desobediência (art. 330, do 

Código Penal).

 4. Sem prejuízo das determinações supra, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do petitório de 

fls. 161/162 e dos comprovantes de depósito carreados às fls. 164/179.

5. Com a resposta do ofício citado no item 3 desta decisão, abra-se vista 

às partes e ao representante do Ministério Público para que, no prazo 

legal, se manifestem.

6. Após, venham-me conclusos.

7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 745895 Nr: 5504-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM, ALAM, JDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo contrariedade e 

omissão que configuram inexistentes no acórdão objurgado. O suposto 

erro de apreciação das provas não pode ser enfrentado por meio dos 

Embargos de Declaração, recurso estritamente vinculado ao saneamento 

de omissões, contradições e obscuridades existentes em determinadas 

decisões. O fato da decisão recorrida não ter acolhido a interpretação 

que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o 

Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.” (TJ/MT - 2ª Câmara Cível - 

Embargos de Declaração n.º 83025/2007 - Rel. Des. Maria Helena 

Gargaglione Povoas, j. 23.01.2008 (grifo nosso) 8. Ante o exposto, 

conheço do recurso em apreço, porém, nego-lhe provimento, mantendo a 

sentença objurgada tal qual foi lançada. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 428290 Nr: 10458-75.2009.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSS, DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, HIGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS - OAB:OAB/MT 

14525, PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - OAB:24134-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEI SILVA CARVALHO - 

OAB:22647

 . Ademais, no que se refere à alegação de nulidade da penhora da 

motocicleta penhorada à fl. 187, por ser impenhorável, uma vez que se 

trata de bem necessário para trabalho do executado, hei por bem 

rechaçá-la, pois não se aplica ao caso em tela, já que o simples fato de o 

bem passar a pertencer à parte exequente não impossibilita a locomoção 

do executado ao trabalho, pois outros meios para tal são disponibilizados 

às pessoas em geral, como o transporte público, bem como por não haver 

nada nos autos que comprove tal alegação.5. Neste sentido é o 

entendimento jurisprudencial:“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA DE MOTOCICLETAS 

UTILIZADAS PARA DESLOCAMENTO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. 1. A simples alegação de que o veículo penhorado é 

indispensável para o exercício da atividade-fim da empresa é insuficiente 

para caracterizar sua impenhorabilidade, sendo necessária a 

apresentação de provas contundentes de que a sua falta impedirá o 

exercício da atividade laborativa. 2 Caso em que não restou 

suficientemente comprovada a impenhorabilidade das motocicletas 

penhoradas. Inteligência do artigo 833 do CPC.” (TRF-4 - AG: 

50271932320184040000 5027193-23.2018.4.04.0000, Relator: Alexandre 

Rossato da Silva Ávila, Data de Julgamento: 28.11.2018, Primeira Turma)6. 

No mais, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, por falta de 

amparo legal em relação ao meio utilizado para pleiteá-lo, bem como pelo 

prosseguimento da execução não ser manifestamente suscetível de 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.7. 

Intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo 

legal.8. Intime-se.9. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 

30 de janeiro de 2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735720 Nr: 15226-05.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, VS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS, OMMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA 

SILVA - OAB:20752/O

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão solicitado pela parte autora 

à fl. 158, sem qualquer manifestação. Dessa forma, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, impulsiono os autos 

com finalidade de intimar parte autora, atráves do patrono, para manifestar 

nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 403279 Nr: 16804-13.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GGDSS, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Processo n.º 16804-13.2007.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 154, intimem-se a parte exequente, 

pessoalmente, e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 926826 Nr: 3754-94.2019.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 A parte interessada, caso queira, deverá ingressar com a ação cabível 

perante o juízo competente para discutir tais questões atinentes à 

propriedade de bens ou empresas que não se encontram nem no nome do 

autor nem no nome da parte requerida, chamando ao processo, 

obviamente, os terceiros interessados. Com isso, essa discussão 

subjacente de propriedade dos bens não encontra nesta actio o locus 

ideal, já que envolveria terceiros que não fazem parte desta relação 

processual, já que estamos em sede de uma ação de divórcio.15. 

Portanto, o juízo, uma vez decretado o divórcio e homologada a renúncia 

recíproca de alimentos, no que tange às divergências patrimoniais fará 

incidir a atividade probatória somente sobre os seguintes bens, cuja 

propriedade restou comprovada e foram adquiridos durante a constância 

do casamento: a) um veículo automotor Honda Civic LXR, ano/modelo 

2013/2014, cor branca, Placa OBQ 0303, RENAVAM n.º 00527743542 (fls. 

41 e 506); b) um veículo VW CROSS FOX AS, ano/modelo 2014/2015, cor 

branca, Placa QBQ – 9178, RENAVAM n.º 01028698051 (fls. 41 e 443) c) 

uma empresa denominada “KELEN ZANIN DE OLIVEIRA”, inscrita no CNPJ 

n.º 05.522.254/0001-93, situada na Avenida Perimetral, n.º 106, Vila 

Goulart, nesta urbe, bem com o seu estoque e mobiliário (fls. 20 e 41) e; d) 

um lote de terreno para construção sob o n.º 02, da quadra 02, situado no 

loteamento denominado “Cidade Salmen”, zona urbana desta cidade, 

medindo 15,00 mts de frente e fundos, por 45 mts de ambos os lados, 

matriculado CRI sob o n.º 56.951. 16. No mais, intimem-se as partes para 
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que, no prazo de 10 (dez) dias, informem quanto à possibilidade de uma 

composição quanto aos bens supra ou, caso contrário, se há mais alguma 

prova a produzir, além daquelas já carreadas nos autos, bem como para 

especificarem, de forma objetiva, a necessidade/utilidade de cada uma 

delas. 17. Publique-se.18. Registre-se.19. Intime-se.20. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 278335 Nr: 2081-96.2001.811.0003

 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: MIDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSBDL, EDLFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2081-96.2001.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por SABINO BATISTA DE LIMA e LINDAURA FERNANDES DE LIMA 

(qualificados nos autos), na forma delineada às fls. 220/224, anverso e 

verso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos 

nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765372 Nr: 16079-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS, MHDSN, JJDS, MPDS, MIDS, JIDS, LJDS, AJDS, 

APDS, MASDS, EBDS, AJDS, GFBDS, EDJPDS, ACDS, EDGJDS, DCDS, 

VCLDS, RCDS, RCDS, DCDS, APSNS, MASDO, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTJDS, EDAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16079-77.2014.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por TEÓFILO JOSÉ DA SILVA e ASILA PIMENTEL DA SILVA (qualificados 

nos autos), na forma delineada às fls. 131/133, anverso e verso, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 860811 Nr: 3417-76.2017.811.0003

 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: EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDN, NDN, NSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILNEY SIMOES ALVES - 

OAB:OAB/GO 34.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3417-76.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 128, anverso e verso, pelo que determino a 

intimação da parte autora no endereço indicado, para que se manifeste, no 

prazo legal.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1010439-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBENS CREI VALERIANO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010439-03.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, se 

manifeste. 2. Após, venham-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1010439-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBENS CREI VALERIANO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010439-03.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, se 

manifeste. 2. Após, venham-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003194-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO DA SILVA VILELA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1003194-09.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado no item “D” da fl. 05 da petição de ID: 24005149, pelo que 

determino a realização de consulta, por meio dos sistemas Bacenjud e 

Renajud, em nome do falecido, cujos extratos seguem anexos a presente 

decisão. 2. Após, abra-se vista à inventariante para que se manifeste, no 

prazo legal. 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos 

conclusos para despacho. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001246-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SALES (REQUERENTE)

I. L. A. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES GONCALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE 

FORNEÇA OS DADOS BANCÁRIOS DA PARTE AUTORA, EIS QUE 

INFORMAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS A 

CAIXA ECONÔMICA E BACENJUD, A FIM DE DAR TOTAL CUMPRIMENTO À 

R. SENTENÇA.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044075-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. B. D. A. E. 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. 25924923, 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: 1040730-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

 

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. 26012846, 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003216-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

FERNANDO FACCHINETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALZIRENE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL TORRES MOLINA OAB - MT24449/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003216-45.2020.8.11.0041 Vistos. Torno sem 

efeito a decisão de id. 28441340, posto que lançada equivocadamente. 

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: 1003946-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA PATRICIA PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOS SANTOS E CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003946-56.2020.811.0041 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042991-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DE SOUSA BRITO OAB - 111.282.886-99 (REPRESENTANTE)

JOSE ANTONIO APARECIDO OLIVEIRA OAB - MG95591 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. 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. 24666076, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 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: 1049352-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

C. G. 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. 27151603, 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: 1035497-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUSTIMIANO ARNOUD BATTANOLI OAB - RS26489 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE DORNELLES MEDEIROS OAB - RS73793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. 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. 24520679, 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: 1035155-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTE SEGURADORA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BARBIERI (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. 24427204, 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: 1035481-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PLANALTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GONCALVES LEMES (REQUERIDO)

ROSEMEIRE PEREIRA 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. 24585352, 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: 1034172-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYMUNDO MAINARDI (REQUERENTE)

OTILIA MARIA MAINARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTA DOS REIS (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. 26466999, 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: 1037376-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO OLIVEIRA DA CONCEICAO (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. 25817308, 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: 1034787-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. 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. 25855318, 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: 1040635-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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. 25490059, 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: 1042981-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLI FLAVIA CORREIA (REQUERIDO)

ADRIANA APARECIDA CORREIA (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. 25483995, 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: 1048348-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO LIMA DE QUEIROZ (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. 27097541, 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: 1038979-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

CONSTRUTORA SAB LTDA (REQUERIDO)

BRUNO PESSANHA LOQUE (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. 27275869, 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: 1050634-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. S. N. (REQUERENTE)

J. A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF OAB - PR0044135S 

(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. 26698216, 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: 1034408-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Frigorífico Machado Ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Severino Bezerra de Arruda (REQUERIDO)

Transportadora São Rafael Ltda Me (REQUERIDO)

Mariuza Canuta dos Santos (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. 24418910, 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: 1035405-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE LIMA (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. 25734484, 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: 1048845-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSVAL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CARAMICO OAB - SP111110 (ADVOGADO(A))

ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO OAB - SP200557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA SHIGEKO KAMIKIHARA KOCHI (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. 10609, de 30/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 25541666, 

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, 31 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: 1045071-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA METALURGICA SALMAZO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO LOURENCO CANTAGALLO OAB - SP253122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 89 de 448



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para, no prazo de 48 horas, juntar aos autos o comprovante 

de pagamento das custas judiciais, tendo em vista que, conforme id 

27955107, o documento juntado representa mero comprovante de 

agendamento de pagamento, não sendo possível afirmar o efetivo 

recolhimento das custas, uma vez que a respectiva guia não foi 

apresentada, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 31 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050142-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT5036-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH SANTOS VIEIRA (INVENTARIANTE)

EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA (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. 10613, de 05/11/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 25740078, 

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, 31 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: 1003987-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIROA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - PE43711 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER JOSE DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003987-23.2020.8.11.0041 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, 31 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004019-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO CORREIA OAB - RR169 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004019-28.2020.8.11.0041 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, 31 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001323-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA APARECIDA FARIAS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Tendo em vista que a presente ação de cobrança foi distribuída em 

duplicidade (Proc. 1001321-66.2020.8.11.0003), determino o cancelamento 

da distribuição deste feito, que foi o segundo a ser distribuído. Oportuno 

esclarecer que embora tenha sido cadastrada a pessoa de DIVINA 

APARECIDA FARIAS DA SILVA no polo passivo, perante o sistema PJE, a 

ação foi ajuizada em face de CATARINA BARBOSA DA SILVA, conforme 

se verifica da petição inicial e extrato de Id. 28556598 e 28556601. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o BANCO PAN para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a impugnação de Id. 28536757. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012577-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE FELIPE HORTA JUNIOR (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012577-74.2018.8.11.0003. AUTOR(A): EDNA CRISTINA DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, STA CASA 

DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, JOSE FELIPE 

HORTA JUNIOR VISTO Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a proposta de honorários. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008769-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JORGE PROENÇA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO N. º 1008769-61.2018.8.11.0003 VISTO. MAURICIO JORGE 

PROENÇA ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário de 

auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez por acidente 

de trabalho com pedido de tutela de urgência, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é 

segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de 

empregado na função de serviços gerais. Alegou ser portador da 

patologia denominada de hérnia de disco de C5/C6 (CID M47.2 e M50.1), 

que compromete totalmente a capacidade laborativa do autor. Aduziu que, 

em razão da doença, recebeu auxílio doença previdenciário até 

24/03/2011, quando o benefício foi cessado pela autarquia. Sustentou 

que, apesar da alta do INSS, ainda se encontra incapacitado para o 

trabalho, mesmo porque os sintomas persistentes e incidentes da doença 

o impedem de exercer atividades profissionais. Assim, requereu que o 

requerido restabeleça o auxílio doença e converta em aposentadoria por 

invalidez acidentária. A ação foi distribuída incialmente na Justiça Federal 

onde formam realizados os seguintes atos: 1) realizada perícia médica (id. 

15715077); 2) apresentado contestação; e 3) impugnação à contestação 

(15715082); sentença (id. 15715082). O Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região concluiu que o benefício almejado decorre de acidente de 

trabalho. Razão pela qual anulou a sentença e declarou a incompetência 

da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual 

(id. 15715085). Distribuída ação neste juízo, realizou-se nova prova 

pericial (id. 24497644). Intimadas, as partes não manifestaram sobre o 

laudo pericial (id. 27465792) 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 mostrarem suficientes para o seu deslinde. Pelo exame 

dos autos, anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser restabelecido o 

pagamento do benefício auxílio doença e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitado 

para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de atividades 

exercidas no trabalho. Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido 

está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão 

ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua 

atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado 

o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições 

mensais, verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em conformidade, 

ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a 

implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário 

que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando 

for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

trabalho que lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Sopesando os elementos de prova 

acostados aos autos, convenci-me de que o autor não preenche os 

requisitos para a aposentadoria por invalidez ou para o auxílio doença 

acidentário. Com efeito, o exame pericial realizado pelo médico Diógenes 

Garrio Carvalho, em 30/05/2019, sob o crivo do contraditório, consignou 

que o autor refere que em 2010 teve acidente com tombamento de carreta. 

Teve fratura de braço e clavícula direita e lesão de coluna. Exame físico 

com dor e pouca limitação em coluna. Braços sem limitação. Atestou que o 

autor possui Hérnia de disco cervical (CID M50) (id. 24497644). O perito 

atestou que o autor tem Hérnia cervical estável sem sinais de agonização 

ou de compressão, que não causam incapacidade laboral (id. 24497644). 

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, 

elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de 

prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na 

esteira destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à 

percepção de auxílio doença ou à aposentadoria por acidente de trabalho, 

porquanto não houve a demonstração da incapacidade para o trabalho. 

Pelo contrário, no laudo da perícia médica, restou claramente atestado que 

o examinado (requerente) não é incapaz para o trabalho. A despeito da 

inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, em nenhum 

momento negou que o examinado apresenta uma patologia, apenas 

afirmou que a doença não o incapacita para a atividade laboral. Aliás, os 

documentos anexados nos autos revelam, inclusive, que o autor exerce 

atualmente atividade remunerada (CNIS – Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – id. 18137087), o que ratifica a conclusão médica de 

que a patologia não o impede de trabalhar. Portanto, considerando que o 

autor não está incapacitado para o trabalho, encontrando-se, inclusive 

trabalhando, não há que se falar em conversão do auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez. Nesse sentido: “ACIDENTARIA - LESÕES POR 

ESFORÇOS REPETITIVOS INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO 

COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA. Atestado pelo laudo pericial que as 

lesões ostentadas pela autora não geram qualquer restrição funcional, 

não há razão para se conceder amparo acidentado. Apelação improvida.” 

(TJSP APL 994082186451 SP, Relator: Luiz de Lorenzi, Órgão julgador: 16ª 

Câmara de Direito Público, Julgamento: 29/06/2010, Publicação: 

12/07/2010). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO 

DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE LABORAL - 

INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DO 

AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A TRABALHAR - 

DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM SUA 

INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO 

JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO. (TJ-PR: Apelação 

Cível nº 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7ª Câmara Civel, Relatora: 

Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012). Assim, justificada a 

cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os 

requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência 

de incapacidade laboral do autor. Com essas considerações e com arrimo 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por MAURICIO JORGE PROENÇA contra o INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Isenção do pagamento de 

custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo 

único da Lei nº 8.213/91). Transitada em julgada a sentença, arquivem-se 

os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012469-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JORGE ARAUJO HINRICHSEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JORGE ARAUJO HINRICHSEN OAB - RJ117851 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DO ESTADO DO 

MATO GROSSO (EXECUTADO)
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VISTO. Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

VISTO. Intime-se o BANCO PAN para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a impugnação de Id. 28536757. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008031-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX GONCALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ZELY IGNEZ PIETSCH (EXECUTADO)

ENIO CARLOS PIETSCH (EXECUTADO)

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

 

VISTO. Tendo em vista a Interposição de Agravo de Instrumento conforme 

certidão de Id. 28569553 aguarde-se informação acerca do seu 

julgamento. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira 29 de janeiro de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008659-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº 

1008659-62.2018.8.11.0003 VISTO. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

ajuizou ação de obrigação de fazer para cumprimento contratual em face 

de MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, alegando, em suma, que a 

empresa requerida assinou o Contrato de Prestação de Serviços nº 

288/2016, no valor de R$ 3.825.384,84, em 30 de junho de 2016, cujo 

objeto é a prestação de serviços de limpeza, recepção, copeira, condutor 

de veículos, jardineiro, auxiliar de jardineiro, garçom, pintor, pedreiro e 

oficial de serviços gerais, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde. Informou que foram realizados dois termos aditivos 

com a finalidade de prorrogar o prazo de execução do contrato. No 

entanto, após análise técnica para verificar o cumprimento das cláusulas 

contratuais, foi identificado que a empresa requerida não realizou o 

pagamento do salário base, vale alimentação e prêmio cesta básica, 

referentes ao mês de agosto de 2018, bem como o prêmio cesta básica 

atinente ao mês de julho de 2018, de todos os seus empregados. 

Asseverou que o atraso nos pagamentos foi confirmado pelos 

empregados contratados pela empresa requerida, conforme declarações 

acostadas aos autos, e que a requerida também não está realizando os 

depósitos do FGTS regularmente. Aduziu que a empresa requerida 

notificou a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o pagamento das 

notas fiscais nºs 6027 a 6042, no importe de R$ 366.166,19. Em resposta 

à notificação, a Secretaria de Saúde encaminhou uma contranotificação 

extrajudicial, informando que o repasse devido era somente do valor de R$ 

306.876,91, o qual já foi adimplido. Aduziu que a requerida foi notificada 

para realizar o imediato pagamento das verbas trabalhistas dos seus 

empregados, sob pena de rescisão uniliteral do contrato, com aplicação 

das penalidades previstas em lei. Contudo, até a presente data, não 

efetuou o pagamento de tais verbas. Assim, requereu a concessão de 

tutela provisória de urgência para determinar que a requerida efetue o 

pagamento do salário base, vale alimentação e prêmio cesta básica, 

referentes ao mês de agosto de 2018, o prêmio cesta básica atinente ao 

mês de julho de 2018, e, ainda, os depósitos do FGTS das competências 

que se encontram inadimplidas, no prazo máximo de 03 (três) dias, sob 

pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) (Id. 15639491). Designou-se audiência de conciliação 

para o dia 24 de outubro de 2018 (Id. 15793085). A tentativa de 

conciliação entre as partes não foi frutífera, conforme termo de audiência 

juntado no Id. 16178393. O pedido de tutela antecipada foi indeferido 

(16232239). A MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contestou a ação 

e alegou que o Município é quem deu causa a situação que gerou o 

inadimplemento das versas trabalhistas dos colaboradores, pois não vinha 

cumprindo o contrato de prestação de serviços, já que, ao logo destes 

anos, não repactuou o valor do contrato conforme cláusula de nº 14 do 

contrato de prestação de serviços, tendo repassado a empresa o ônus 

dos reajustes de salários advindos das Convenções Coletivas de Trabalho 

em 2017 e 2018. A empresa requerida apresentou reconvenção na qual 

pleiteou a condenação do Município ao pagamento do R$ 600.702,72, 

relativo à diferença salarial dos empregados e que vem sendo suportada 

pela empresa, bem como ao pagamento de R$ 264.150,12, que diz 

respeito a notas de serviços prestados pela empresa reconvinte e que 

estão pendentes de pagamento (id. 16533248). O Município de 

Rondonópolis contestou a reconvenção e impugnou a contestação 

rebatendo os argumentos da requerida. Na mesma oportunidade, informou 

que por causa do inadimplemento de verbas trabalhistas levado a efeito 

pela terceirizada, foram ajuizadas contra o ente público cerca de 200 

reclamações trabalhistas, citando a demanda coletiva ACC 

0000963-48.2018.5.23.0022, ajuizada em 09/10/2018, na qual o sindicado 

acionou o Município por responsabilidade subsidiária. Por essa razão, 

requereu que a ação de obrigação de fazer seja convertida em perda e 

danos, para o fim de condenar a empresa ré no ressarcimento de valores 

que o Município venha a desembolsar com condenações na justiça 

trabalhista (19505350). Intimada, a empresa MB TERCEIRIZAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA não se manifestou sobre a contestação à reconvenção 

e documentos juntados pelo município (id. 21203682). Intimado, o Município 

de Rondonópolis informou que não desejam produzir outras provas, além 

das existentes nos autos (id. 21413730). A requerida não se manifestou 

(id. 24382862). É o relatório. Decido. 1. DA AÇÃO PRINCIPAL. O Município 

de Rondonópolis ajuizou a ação de obrigação de fazer pugnando pela a 

condenação da empresa MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ao 

pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de relação de emprego 

havida entre a empresa ré e os empregados desta última no período em 

que a empresa prestou serviços ao Município. Como se vê, na ação 

ajuizada pelo Município de Rondonópolis não há discussão em torno de 

relação administrativa, e sim acerca da responsabilidade pela 

inadimplência de crédito trabalhista, tendo em vista a responsabilidade 

subsidiária atribuída ao Município de Rondonópolis enquanto tomador dos 

serviços prestados pela empresa ré. É certo que a pretensão está 

caldada em relação de emprego e, por consequência, tipificada como 

matéria de competência material da Justiça do Trabalho (CF, art. 114, I). 

Com efeito, firmada a relação empregatícia entre o trabalhador e a 

empresa terceirizada, da qual se beneficiou diretamente o ente público 

municipal, essa circunstância atrai a competência da Justiça do Trabalho 

para definir a responsabilidade subsidiária da administração pública pela 

terceirização dos serviços, conforme jurisprudência a seguir: 

“COMPETÊNCIA MATERIAL ENTE PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. Inexistindo 

na demanda qualquer discussão quanto ao conteúdo do contrato 

administrativo, limitando-se a apreciação judicial frente ao órgão público às 

consequências da prestação de serviços pelo empregado terceirizado, 

evidencia-se a competência da Justiça do Trabalho para impor eventual 

condenação subsidiária ao ente público tomador dos serviços, pois 

limitada aos aspectos trabalhistas da demanda, nos termos do artigo 114 

da Constituição da República. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. (...) (TRT 21ª R.; ROT 
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0000492-25.2018.5.21.0010; Segunda Turma; Rel. Des. Magno Kleiber 

Maia; Julg. 30/10/2019; DEJTRN 19/11/2019; Pág. 1474)”. Assim é evidente 

a incompetência deste juízo para analisar a responsabilidade quanto ao 

pagamento das verbas trabalhistas, tanto é que questão já está sendo 

analisada na Justiça do Trabalho, conforme informado pelo próprio 

Município ao se referir a Ação Civil Coletiva nº 0000963-48.2018.5.23.0022 

(em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis), ajuizada pelo 

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS, DE 

ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MATO 

GROSSO em face de MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, cujo objeto é assegurar o pagamento das verbas 

trabalhistas aqui questionadas. Assim, após perceber que este juízo é 

incompetente para a análise da matéria, o Município de Rondonópolis tratou 

de requerer a conversão da ação de obrigação de fazer por ele ajuizada 

em perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença, com 

fundamento em possíveis condenações na justiça trabalhista. Ora, se o 

autor errou ao direcionar a este juízo ação da qual não tem competência 

para análise (pagamento de verbas trabalhistas), foi ainda mais longe ao 

pleitear, posteriormente, a alteração do pedido para perdas e danos 

futuros, visando se resguardar de eventuais condenações na justiça 

trabalhista. Dispõe o artigo 499 do Código de Processo Civil: “A obrigação 

de fazer somente se converterá em perdas e danos se o autor a requerer 

ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente”. Da leitura do dispositivo acima se extrai que antes 

dos motivos para se converter uma ação em perdas e danos, que pode 

ser a requerimento do autor, ou impossibilidade de se obter tutela ou seu 

resultado prático, é preciso que exista uma obrigação a ser cumprida. No 

caso, enquanto não houver uma decisão judicial transitada em julgado 

atribuindo a qualquer uma das partes a responsabilidade pelo pagamento 

de tais verbas trabalhistas, não há que se falar em obrigação, tampouco 

em conversão desta suposta obrigação em perdas e danos. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONTRADIÇÃO INTERNA. PREMISSA EQUIVOCADA. CONFIGURAÇÃO. 

VÍCIOS. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. 

EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. AÇÃO COMINATÓRIA. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. 

CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CULPA DO DEVEDOR. EXAME. 

IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A constatação da ocorrência de contradição 

interna no julgado e de premissa equivocada autoriza o acolhimento dos 

embargos de declaração para suprimento dos vícios. 2. A atribuição de 

efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações 

excepcionais, quando, sanado o vício do acórdão embargado, a alteração 

do resultado do julgamento surja como consequência lógica. 3. Cinge-se a 

controvérsia a definir se é necessário o exame da culpa pelo 

inadimplemento como requisito para deferir pedido de conversão da 

obrigação de fazer em perdas e danos. 4. A conversão em perdas e 

danos da obrigação de fazer não dispensa pronunciamento sobre a 

efetiva culpa pelo inadimplemento da prestação. São necessários para o 

deferimento do pedido a demonstração de descumprimento da obrigação 

por fato imputável ao devedor e o requerimento de conversão do credor. 

Inteligência do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973. 5. No 

caso, não tendo havido nenhuma análise acerca do tema pelas instâncias 

ordinárias, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que 

proceda ao exame acerca da existência da culpa pelo alegado 

inadimplemento. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos 

modificativos para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe 

provimento. (STJ - EDcl no REsp: 1365638 SP 2013/0029266-7, Relator: 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/08/2016, 

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016)” Logo, é 

evidente a falta de interesse de agir do Município ao requerer a conversão 

do pedido em perdas e danos que não existem, simplesmente porque 

dependem de eventos futuros e incertos (sentença condenatória e 

cumprimento desta). Na verdade, esse tipo de demanda atrapalha o 

judiciário, já que prejudica a solução rápida de conflitos reais, advindos de 

prejuízos já existentes, devendo haver por partes dos Procuradores uma 

cautela maior. Assim, por todo ângulo que se analise, não existe futuro na 

ação principal, seja por incompetência material do juízo (pagamento de 

verbas trabalhistas) ou por ausência de interesse de agir (perdas e danos 

futuros), devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, com base 

nos incisos VI e VII do artigo 485, do Código de Processo civil. 2. DA 

RECONVENÇÃO. De início, defiro o pedido de justiça gratuita, tendo em 

vista que os documentos anexados nos ids. 16537869, 16537881 e 

16538143, demostram a insuficiência de recursos financeiros, 

considerando que o valor atribuído a causa reconvencional é de R$ 

864.852,84. A requerida MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA formulou 

pedido reconvencional consistente na condenação do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS ao pagamento de valores referentes as seguintes 

razões: 1) diferença salarial dos empregados, relativo aos reajustes 

advindos das Convenções Coletivas de Trabalho em 2017 e 2018 (R$ 

600.702,72) e 2) notas de serviços prestados pela empresa reconvinte e 

que estão pendentes de pagamento (R$ 264.150,12). Como fundamentado 

na ação principal, este juízo não é competente para análise da matéria 

relacionada ao pagamento dos salários devidos os empregados da 

empresa reconvinte, existindo, inclusive, ação própria em trâmite na 

Justiça do trabalho visando a responsabilização e pagamento das verbas 

trabalhistas aqui questionadas. De outro norte, quanto de inadimplemento 

do Município em relação aos serviços prestados, objeto da licitação, ano 

que não conexão deste pedido com o mérito da ação principal. Com efeito, 

a reconvenção é ação autônoma conexa à ação principal (artigo 343 do 

CPC) e para que a conexão se estabeleça é necessário que a identidade 

de causa de pedir exista, ainda que em apenas uma de suas 

manifestações. Assim, se não houver identidade entre as causas de pedir 

próxima, ou remota, de cada uma das ações, não há o requisito 

necessário à admissão do pleito reconvencional. No caso, a pretensão 

não se ajusta à hipótese do artigo 343 do CPC, uma vez que a matéria 

deduzida no item “2”, isto é, o não pagamento pelo serviço licitado 

(inadimplemento contratual), não guarda relação com a questão trazida na 

lide principal, consistente da responsabilidade sobre o pagamento das 

verbas trabalhistas, de modo que a reconvenção não deve ser 

reconhecida nesse aspecto. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO. 

REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. CONEXÃO. AUSÊNCIA. 

HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 13 Quanto ao pedido 

reconvencional, é cediço que para a propositura da reconvenção haja 

conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, nos 

termos do artigo 343, caput, do Código de Processo Civil. Precedente do 

STJ. 14. Na hipótese, verifica-se a inexistência de conexão com a ação 

principal e com o fundamento de defesa (suposta permuta de imóveis), 

motivo pelo qual se impõe a rejeição da reconvenção apresentada, com a 

inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça 

deferida. 15. Por fim, o artigo 85, §11, do atual Código de Processo Civil, 

dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os 

honorários fixados anteriormente. 16. Entrementes, tendo em vista que 

embora a sentença tenha sido proferida quando já vigente o atual CODEX, 

o recurso foi provido em parte, não sendo cabível a fixação dos 

honorários sucumbenciais recursais. Precedente do STJ. 17. Apelo 

parcialmente provido. (TJRJ; APL 0002049-50.2012.8.19.0208; Rio de 

Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 

08/08/2019; Pág. 393)” 3. DISPOSITIVO. 3.1 ação principal . Com essas 

considerações, diante da incompetência do juízo em razão da matéria 

(pagamento de verbas trabalhistas), bem como pela carência da ação 

decorrente da falta de interesse processual (perdas e danos futuros), 

julgo extinta a AÇÃO PRINCIPAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS em face da MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI e VII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece o autor. Considerando os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o 

enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional 

do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento 

pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da causa que 

é de R$ 318.779,01), não se justificando plenamente à luz da 

contraprestação desempenhada neste feito pelo patrono da ré, 

considerando que não há complexidade na causa, o trabalho 

desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços. 

Assim, condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), considerando o 

tempo de tramitação do feito (distribuído em setembro/2018), o local da 

prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da 

sede), que o advogado da empresa se manifestou em uma única peça 

(contestação/reconvenção) e por não haver complexidade na causa, 
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consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 3.2 

Reconvenção. Julgo, ainda, extinta, sem resolução de mérito, AÇÃO 

RECONVENCIONAL apresentada por MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, seja pela incompetência em 

razão da matéria (pagamento de verbas trabalhistas) ou pela ausência de 

interesse de agir por falta de conexão com a ação principal 

(inadimplemento contratual), nos termos do artigo 485, incisos VI e VII, do 

Código de Processo Civil. Condeno a reconvinte ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios ao procurador, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o tempo de tramitação da ação 

reconvencional (proposta em novembro/2018), o local da prestação dos 

serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede) e por não 

haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, 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-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760997 Nr: 13917-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DUCATTI

 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:

 VISTO.

 Diante do teor da certidão de fls. 328, nomeio para o encargo o contador 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, o qual pode ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.

Tendo em vista que já houve bloqueio do valor dos honorários periciais 

(fls. 324), intime-se o perito acima nomeado para dar início aos trabalhos 

periciais, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do laudo 

pericial, respondendo os quesitos acostados aos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737231 Nr: 121-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: IRANIDES MAIA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Diante do teor da certidão de fls. 261, substituo a perita nomeada nos 

autos, nomeando para o encargo o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.

Tendo em vista que o valor dos honorários periciais já foi depositado (fls. 

242/243 e 252), intime-se o perito acima nomeado para dar início aos 

trabalhos periciais, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo juízo 

e pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do laudo 

pericial, respondendo os quesitos acostados aos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719140 Nr: 181-58.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA 

ME, REYDNER ROBERTO SOUZA E SILVA, RILDO MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY P. REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 18.562

 VISTO.

A Fazenda credora postula a penhora on line 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 on line 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 on line 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 ,  Re la to r : 

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 a parte executada, 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 da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719140 Nr: 181-58.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA 

ME, REYDNER ROBERTO SOUZA E SILVA, RILDO MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY P. REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 18.562

 Intimação do advogado da parte executada: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:MT/18.562 , ;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da decisão.
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338078 Nr: 6392-28.2004.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO BATISTA PEREIRA, Cpf: 

45218587168, Rg: 06428967, solteiro(a), autônomo. 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: 30/07/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de JOAO BATISTA PEREIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Relaivo a 

I.S.S.Q.N., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

31437/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

 - Valor Total: R$ 4.947,11 - Valor Atualizado: R$ 4.497,37 - Valor 

Honorários: R$ 449,74

Despacho/Decisão: VISTOCite-se o executado por edital.Cumpra-se.

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, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52098 Nr: 523-31.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PADIM FILHO ME, PAULO PADIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO PADIM FILHO ME, CNPJ: 

02447688000188 e atualmente em local incerto e não sabido PAULO 

PADIM FILHO, Cpf: 24086380110, 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, 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: 13/02/1997.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de PAULO PADIM FILHO ME e 

PAULO PADIM FILHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Relativo a recohimento do I.C.M.S., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1072/1996.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/11/1994

 - Valor Total: R$ 4.859,79 - Valor Atualizado: R$ 4.417,99 - Valor 

Honorários: R$ 441,80

Despacho/Decisão: VISTO.Desconsidere-se o edital de intimação expedido 

(fls. 146).Cite-se os executados via edital.Cumpra-se.

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, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 30 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.: 895768 Nr: 3837-47.2018.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI VERICIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Ante a controvérsia ora estabelecida, não vejo alternativa a não ser 

suscitar o conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição Federal. Com essas 

considerações, DECLARO-ME INCOMPETENTE para processar este feito, 

e, de consequência, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, 

com fundamento no inciso II e parágrafo único do artigo 66, do Código de 

Processo Civil.Oficie-se ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, 

remetendo cópia integral do feito, nos termos do inciso I e parágrafo único, 

do artigo 953, do CPC e art. 105, I, d, da CF. Intime(m)-se as 

partes.Rondonópolis, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447052 Nr: 2234-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: HÉLIO DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

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

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº WILSON MOLINA PORTO - OAB:12790-A 

representando o polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE NO PRAZO DE 

10(DEZ) DIAS ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA PELA PARTE REQUERIDA 

ÀS FLS. 314/325.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782879 Nr: 7364-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: SUZETE APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: wiston cristaldo gomes - 

OAB:22.656/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 7364-12.2015.811.0003 (782879)

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por SUZETE APARECIDA 

ROSA DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV.
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 Para se apurar as diferenças nos vencimentos do servidor aplica-se a 

metodologia da Lei 8.880/94, artigo 22, I, cuja fórmula de cálculo consiste 

na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, 

jan/94 e fev/94, pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV 

DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de 

pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não 

poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Ocorre que em análise ao laudo pericial às fls. 369/371, verifica-se que o 

perito elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução 

salarial nas seguintes situações: 1) utilizando o dia 05 como data de 

pagamento e 2) utilizando o dia 10 como data de pagamento, quando 

correto seria utilizar o último dia de cada mês para se calcular a 

ocorrência de defasagem, conforme o que determina a legislação.

Assim, nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, intime-se o PERITO 

nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo cálculo, 

utilizando como parâmetro a metodologia de cálculo prevista no artigo 22, 

da Lei nº 8.880/94, qual seja, dividir o valor do salário dos meses de 

nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pela URV do dia do fechamento da folha, 

observando se existem valores dos meses seguintes inferiores ao 

efetivamente pago em FEV/94. Em caso positivo, calcular o percentual.

Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

Rondonópolis, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760152 Nr: 13421-80.2014.811.0003

 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: ANTONIA LOPES DA SILVA

 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:

 (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O acórdão fixou os honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 168-v). Nesse caso, 

cabe ao advogado da parte autora promover o cumprimento de sentença 

em relação à verba advocatícia. De outro norte, não cabe arbitramento de 

honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, 

prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 

cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida 

ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Diante disso, a 

interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a 

fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto 

mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase 

e x e c u t i v a .  N e s s e  s e n t i d o : 

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018) DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779613 Nr: 6044-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, MARLENE 

CANDIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783685 Nr: 7634-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: SERGIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOVOL COMERCIO DE PECAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777, OZORIO GUELFI - OAB:132125/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS SERAFIM DE 

OLIVEIRA - OAB:4777

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer o 

excesso no cálculo da exequente, e HOMOLOGAR o cálculo apresentado 

pela Contadora Judicial no valor de R$ 26.066,00 (fls. 121/126).Pelo 

princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o excesso de execução 

(R$ 35.479,45 – R$ 26.066,00 = R$ 9.413,45) para o Procurador do 

Estado, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, e § 7º, todos do Código de 

Processo Civil. No entanto, o valor dos honorários deverá ser reduzido 

pela metade, na forma do artigo 90, § 4º, do CPC, tendo em vista que o 

exequente concordou com o cálculo.Para atualização do valor dos 

honorários advocatícios fixados nesta decisão, incide tão somente 

correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do 

ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor 

dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta 

de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o 

adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.Expeça-se o 

p reca tór io .Cumpra-se .Rondonópo l i s -MT,  30  de  jane i ro  de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764452 Nr: 15543-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA, 

MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

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

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

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 PROCESSO Nº 764452

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de Honorários proposta por CENTRO 

EDUCACIONAL KHLIL ZAHER e SEBASTIÃO PAULO DO CANTO JÚNIOR 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando receber os valores 

apurados nas páginas 329 e 333/v.

O executado concordou expressamente com os cálculos (fls. 341).

Ante a concordância do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, HOMOLOGO os 

cálculos de fls. 329 e 333/v, porque aparentemente estão de acordo com 

a sentença.

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.

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 
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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-MT, 30 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760134 Nr: 13405-29.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA REGO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZELIA REGO DE MORAES, Cpf: 

20489722172, Rg: 187702, brasileiro(a), casado(a), empresaria. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação de Zelia Rego de Moraes, acerca da RESTRIÇÃO DE 

CIRCULAÇÃO, via RENAJUD, do veículo Marca/Modelo GM/CORSA 

CLASSIC Placa DJB-8401, para querendo ofecer EMBARGOS no prazo de 

30 ( trinta) dias

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Zelia Rego de Moraes.O exequente 

requereu a restrição de circulação do veículo penhorado, via RENAJUD 

(fls. 78).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. 43.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. 43.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, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341051 Nr: 9220-94.2004.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP CEL COMERCIO DE ELETRO 

ELETRONICO LTDA, AUZELIO MENEZES SANTANA, JOAO CARVALHO 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUZELIO MENEZES SANTANA, Cpf: 

22967311120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação de Auzelino Menezes Santana , acerca da 

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO, via sistema RENAJUD, do veículo automotor 

Marca/Modelo Honda/CG125 TITAN Placa JYR- 8926, para querendo 

oferecer EMBARGOS no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Shop Cel Comercio de Eletro 

Eletronico Ltd e outros.O exequente requereu a restrição de circulação do 

veículo penhorado, via RENAJUD (fls. 98).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. 75.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. 75.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, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392208 Nr: 5693-32.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONIN SOLDAS LTDA, ORIOVALDO TONIN, 

SANDRA REGINA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICK ANDREI VIEIRA - 

OAB:21426/O

 Intimar o patrono da parte requerida, adv: RICK ANDREI VIEIRA - 

OAB:21426/O, da RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO, efetivada nos autos, uma 

vez que houve restrição via RENAJUD, veículo MARCA/MODELO 

PEUGET/207HB XR S Placa HMT-9212 e, querendo, nos termos do r. 

despacho abaixo transcrito, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725293 Nr: 6247-54.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 
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PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONDOAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ: 01421932000170. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do representante legal da parte requerida Rondoagro 

Produtos Agropecuarios LTDA, acerca da IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE 

CIRCULAÇÃO do veículo automotor MARCA/MODELO VW/PARATI CL 1.6 

MI Placa JYO-8084, via RENAJUD, para querendo ofercer EMBARGOS no 

prazo legal de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Rondoagro Produtos Agropecuários 

Ltda.O exequente requereu a restrição de circulação do veículo 

penhorado, via RENAJUD (fls.78/79).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. 55.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 dos executados, indicado às fls. 55.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, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756495 Nr: 11163-97.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, 

CNPJ: 01383744000103, Inscrição Estadual: 130.253.065. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do representante legal da parte requerida PANTA 

PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA, acerca da IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO do veículo automotor MARCA/MODELO HONDA/CG125 

TITAN Placa JZU-9417, via RENAJUD, para querendo ofercer EMBARGOS 

no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Panta Pantanal Automòveis Ltda.O 

exequente requereu a restrição de circulação do veículo penhorado, via 

RENAJUD (fls.73).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. 51.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. 51.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, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291027 Nr: 5490-46.2002.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA DO CARMO DIAS 

MATOS - OAB:8582/MT, LUSANDRA GRACIELA CONTE - 

OAB:MT/10.694

 INTIMAÇÃO A DRª LUSANDRA GRACIELA CONTE, OAB/MT 10.694, PARA 

QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS ACERCA 

DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO EXEQUENTE ÀS FLS. 140.

 Intimação da Parte Requerida

 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: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intime-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os 

embargos de declaração de fls. 161/172.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 286186 Nr: 1411-24.2002.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

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

BARBARA LOPES FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 VISTO.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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sobre a exceção de pré-executividade de fls. 196/206.

Suspendo o leilão designado para o dia 11 de dezembro de 2019 (edital – 

fls. 194), para evitar eventuais dissabores e prejuízos aos interessados 

em adquirir o imóvel objeto do leilão, pois, caso o leilão seja realizado e 

qualquer dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade de fls. 

196/200 (itens 1, 2 e 3) seja acolhido, a alienação judicial será nula.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805624 Nr: 16553-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: ELY NARCISO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:OAB/SC11636A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por ELY NARCISO DE 

OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professor da Educação Básica, 

em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV.

 Nomeado como perito o contador Márcio Ferreira de Oliveira, este 

apresentou o laudo pericial concluindo que a servidora obteve uma perda 

salarial de 4,81% (fls. 352/369).

Intimada para manifestar sobre o laudo pericial, a exequente requereu o 

prosseguimento do feito (fls. 372).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, impugnou o laudo pericial, 

alegando, em suma, que a metodologia utilizada pelo perito está em 

dissonância com o artigo 22, da Lei nº 8.880/1994, porque divide o valor 

recebido em cruzeiros reais pelo valor da URV no dia do fechamento da 

folha, posteriormente multiplica pelo valor da URV no dia do efetivo 

pagamento. (fls. 373/378).

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na 

remuneração do servidor e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do 

artigo 22 da Lei 8.880/94, in verbis:

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.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na 

divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, 

jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV 

DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de 

pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não 

poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo 

perito, em dado momento, foge do que determina a legislação, conforme 

explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

Com efeito, para se chegar ao percentual final da defasagem o perito 

contador elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução 

salarial em duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da 

moeda e a segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento 

(fls. 352/360):

 1ª cálculo: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 

e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média 

aritmética de 185,72 (artigo 22, I).

 Mês de Competência Salário em CR$ URV do dia do fechamento da folha 

Valor do salário em URV

nov/93 50.623,20 238,32 212,42

dez/93 59.773,20 327,90 182,29

jan/94 71.225,60 458,16 155,46

fev/94 122.878,40 637,64 192,71

Média aritmética (Art. 22, I) 185,72

Média Aritmética: com aplicação do §2º do art. 22 192,71

A seguir, o perito constatou que em junho/1994 a servidora recebeu o 

valor em URV de 185,60; ou seja, inferior ao salário de fevereiro/94 

(192,71), o que contraria o §2º, do artigo 22. Em razão disso, concluiu que 

houve uma perda salarial de 3,69%.

Mês de Competência Salário em CR$ URV do dia do fechamento da folha 

Valor do salário em URV Diferença entre a média do art. 22, I e os salários 

subsequentes (em URV)

§2º do Artigo 22 192,71

 mar/94 193.701,20 931,05 208,05 7,96%

abr/94 257.972,80 1323,92 194,86 1,11%

mai/94 354.250,80 1875,82 188,85 -2,00%

jun/94 185,60 -3,69%

Até aqui, o cálculo encontra-se em consonância com o que determina a 

Lei nº 8.880/94, estando, portanto, justificado a defasagem salarial 

encontrada pelo expert em 3,69%.

 2º cálculo: O perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser 

calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do 

efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 

e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento 

da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta 

desvalorização salarial de 12,67%.

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois somente os 

servidores cujos vencimentos eram pagos ATÉ o último dia do mês têm 

direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do 

efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo 

do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos 

no dia 20 de cada mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o 

último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, 

evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o 

porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos 

vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem 

recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na 

hipótese dos autos.

Essa, inclusive, é a interpretação atual da jurisprudência sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

POLICIAIS MILITARES. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. 1. Lei 

nº 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios. Direito 

monetário. Matéria de exclusiva competência constitucional do ente 

nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo 

Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no Brasil que não 

reserva competência legislativa para legislar sobre moeda aos Estados e 

Municípios. 2. Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o 

pagamento é efetivado no mês subsequente ao mês de referência 

(=competência). A conversão dos vencimentos com base no valor da URV 

utiliza com parâmetro o último dia do mês, independentemente da data de 

pagamento, conforme artigo 22, da Lei Federal n. 8.880/94. Somente se o 

pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar a 

revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data do 

pagamento na correção. Aos servidores estaduais e municipais que 

recebem efetivamente no 4º (quarto) ou 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente não se pode igualar casos, notadamente os servidores 

federais que recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, nos 

termos do art. 168, da CF, e almejar, inadvertidamente, perda na 

conversão da URV. Carreira de policial militar, ademais, reestruturada há 

muito. 3. Reestruturação que determina, se não houvesse outros temas, 
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por si só, a ausência, de dano financeiro exequentes, servidores públicos 

do Estado de São Paulo, policiais militares, decorrente da conversão dos 

vencimentos em URV, o. Que torna a execução de sentença, nesse ponto, 

vazia, impondo-se sua extinção, com condenação dos exequentes ao 

pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 3º, 

8º e 11, do CPC/2015. Precedente desta Colenda Câmara. 4. Inexistência 

de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do 

comando inserto no § 5º, do artigo 535, da Lei adjetiva de 2015. 5. Decisão 

reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 3001499-07.2019.8.26.0000; Ac. 

12618246; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oswaldo 

Luiz Palu; Julg. 24/06/2019; DJESP 28/06/2019; Pág. 2255).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 

Conversão dos vencimentos para URV. Lei Federal n. º 8.880/1994. 

Recomposição de perdas salariais. Data do pagamento. É notório o fato de 

que a remuneração dos servidores do município do Rio de Janeiro era, 

àquele tempo, quitada nos primeiros dias do mês seguinte. Sendo assim, 

não há que se falar em diferença de remuneração, uma vez que na prática 

para os servidores públicos que recebiam seus vencimentos e proventos 

no último dia de cada mês, o critério utilizado para a conversão não 

apresentou alteração de valores, assim como para aqueles servidores 

que percebiam seus vencimentos em data posterior ao primeiro dia do 

mês, o critério gerou como consequência até um pequeno ganho real. 

Precedentes deste e. Tribunal. Recurso ao qual se nega provimento. 

(TJRJ; APL 0499144-49.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 03/07/2019; Pág. 195).

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 

10, no percentual de 12,67% é INEXISTENTE.

Ressalta-se que este perito reconheceu que houve uma recomposição 

salarial no pagamento do servidor paradigma nos meses de abr/94, 

maio/94 e jun/94. O perito calculou que esse ganho foi de 7,92%, que 

deduzido dos percentuais obtidos nos cálculos acima, ainda restaria uma 

perda salarial final de 4,81%, conforme planilha a seguir:

Descrição Totais (em %)

Perda Salarial (Média Aritmética – aplicação § 2º do art. 22) 0,06%

Perda Salarial - URV efetivo pagamento (Art. 22) 12,67%

Perda Salarial Total 12,73%

Pagamento pela rúbrica DIF CONV. MP-482 URV -7,92%

Perda Salarial corrigida 4,81%

Nesse contexto, considerando que a diferença de 12,67% é indevida, a 

reposição havida com a rúbrica DIF CONV. MP-482 URV, no percentual de 

7,92%, supriu por completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 

3,69%, de modo que inexiste valor a ser recebido pela servidora a título de 

URV.

Além dessa diferença recebida (DIF CONV. MP-482 URV), houve a 

recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, 

por meio da Lei Estadual nº 6.528/94, que de acordo a documentação 

trazida pelo Estado de Mato Grosso, o aumentou foi de 18%.

Eventual dúvida que existia sobre esse ponto foi sanada pela edição da 

Súmula 10, referente à matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de 

setembro de 2019, in verbis:

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm 

direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994” (grifei).

No pedido de proposição da edição da referida súmula consta a seguinte 

exposição de motivos:

“Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 1994, o 

Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para 

edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas 

da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994.

 Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da 

aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua 

finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro 

gerado por tal falha”.

 RECOMPOSIÇÃO – LEGISLAÇÃO ESTADUAL Nº 6.528/1994.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da 

documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que 

revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores 

decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado 

incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Com efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei 

que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo 

a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos 

seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição 

Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta 

Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que Reajusta os 

vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e 

dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores 

(30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da 

URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e 

Médicos-Legistas.

 (...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual 

condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de 

parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores.

Mensagem 57/1994:

“Propomos agora o reescalonamento das tabelas, com incorporação do 

complemento constitucional, acrescido de reajuste médio de 35% que 

contempla 77% dos servidores, outros já receberam reajustes 

significativos no mês de setembro”

De igual forma, o Parecer da PGE/MT, reforça a conclusão de que ocorreu 

a recomposição salarial dos servidores decorrente da URV, in verbis:

“(...)

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso 

editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a 

conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do 

Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores 

estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 8.880/94.

(...)

A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos de atividade 

operacional (quadro de 6 a 9), ao compararmos o salário do mês de julho 

de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e 

acrescido do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de 

novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 

já contempla a diferença de URV reclamada de 11,98%.

Ademais, ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 

1994, que realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e 

militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso 

pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a mesma tratava 

justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV .

(...)

Assim, constata-se que os reajustes aplicados no mês de novembro de 

1994, juntamente com as justificativas das Mensagens 48 e 57 de 1994, 

que culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do mesmo ano, devidamente 

apresentados nos quadros anteriores tiveram objetivos de compensar as 

perdas da URV.”

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na 

remuneração da parte autora.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, 

constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática 

de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão 

reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser 

extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária 

com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de 

cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de 

diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela 

municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 

0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; 

DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. 

COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento 

de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente 

à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos 

termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil 
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realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente 

recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. 

Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 

11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira 

Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Anoto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque 

não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença 

a ser quitada, considerando que o acórdão determinou a apuração de 

eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como o pagamento 

de diferença salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso constatado (acórdão 12526124).

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.

A sentença determinou que o percentual a título de honorários 

advocatícios fosse fixado na fase de liquidação da sentença, nos termos 

do § 4°, II, do art. 85 do CPC (fls. 152).

Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de 

sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas. Logo, 

não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta 

foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é 

zero.

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção 

da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos 

consectários da condenação.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO. I. O título 

executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de 

valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS 

quanto ao pagamento dos consectários da condenação. III. Entendimento 

contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias 

tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência 

da boa-fé.  IV.  Apelação não provida.  (TRF-3 -  Ap: 

00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, 

Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. 

BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O 

ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO 

PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REDUZIDA 

A ZERO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS. 1. Apelação de sentença 

que extinguiu execução de título judicial ao declarar extinta a obrigação de 

fazer, consistente na implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 

2. Pretensão dos apelantes de continuar a execução para que seja 

adimplida a obrigação de pagar, consistente na verba autônoma dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença transitada 

em julgado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 3. Se, na 

liquidação, restou incontroverso que o benefício foi implantado 

administrativamente, antes mesmo do protocolo da demanda em juízo, 

resta caracterizada a liquidação zero e, tendo a verba honorária 

advocatícia sido estabelecida em percentual sobre a condenação, não há, 

mesmo, o que ser executado a esse título. 4. Apelação não provida. (TRF 

5ª R.; AC 0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. 

Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56).

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. 

RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS. 

1. A apuração dos valores de imposto de renda a restituir deve considerar 

a totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário 

em que houve a retenção indevida do tributo, bem como as deduções e 

descontos realizados em conformidade com a legislação vigente e a 

eventual restituição administrativa já ocorrida. 2. Se, efetuado o cálculo, é 

constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 

3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da 

condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o 

prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de 

sucumbência. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, 

Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 

16/07/2015).

Assim, é incabível o prosseguimento da execução em relação à verba 

honorária de sucumbência fixada na demanda de conhecimento.

De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de 

sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos 

honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, 

provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos 

interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que 

descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, 

porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à 

fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018)

DISPOSITIVO

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.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 442735 Nr: 11403-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: FLORISVAL BUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, CODER - 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - OAB:/MT 

7995

 "(...)O exequente concordou com o cálculo da contadora judicial (fls. 

320/31). O executado, por sua vez, discordou do cálculo da contadora 

judicial e apresentou cálculo que entende ser correto (fls. 

323/324).Intimado, o exequente concordou com o cálculo apresentado 

pelo executado (fls. 327).Diante disto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 324, 

atinente aos honorários sucumbenciais.Em atenção ao Provimento nº 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, 

do referido provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do 

débito com as retenções necessárias.Apurado o cálculo pelo 

Departamento competente, será enquadrado como crédito pequeno valor, 

em relação ao ente público devedor, até as seguintes quantias: ?INSS – 60 

salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001);?ESTADO 

DE MATO GROSSO – 100 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017);?

MUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, II, da ADCT).Sendo o crédito de 

pequeno valor, 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 processo (endereço: 
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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.Em se tratando de crédito 

superior a 30 salário mínimos, expeça-se ofício requisitório de precatório 

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 

100), instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no 

artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 930830 Nr: 5086-96.2019.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILSO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciane Oliveira Lourenço - 

OAB:24024/0, FRANCIANE OLIVEIRA LOURENÇO - OAB:24024/O

 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 286186 Nr: 1411-24.2002.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

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

BARBARA LOPES FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Dessa forma, os pedidos de prescrição e prescrição intercorrente não 

devem ser acolhidos.De outra parte, verifico que há nos autos apenas 

uma mera irregularidade a partir do auto de avaliação de fl. 170, já que o 

executado foi citado por edital e não se nomeou curador especial, nos 

termos do artigo 72, II do CPC.Essa irregularidade foi sanada com o 

comparecimento espontâneo do espólio do executado nos autos, onde 

requereu e até conseguiu a suspensão do leilão designados nos autos. 

Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de 

pré-executividade acima identificada.Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162).Altere-se o polo passivo da execução, incluindo o espólio DANIEL 

MONTOIO, representado pela inventariante MARIA BARBARA LOPES 

FRANCA (fls. 203).Intime-se espólio para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução.Cumpra-se.Rondonópolis, quarta-feira, 

22 de janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 285025 Nr: 777-28.2002.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIRO AMARAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB: 5152-A/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIRO AMARAL DE 

SOUSA - OAB:1578, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578/O

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas.

A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II 

do CPC.

 É o relatório.

Decido.

A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção 

do feito.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias (Código 626).

 P. R. I. C.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725257 Nr: 6211-12.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME RODRIGUES CORREA 

REPRESENTACOES, JAIME RODRIGUES CORREA

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

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIME RODRIGUES CORREA, Cpf: 

20037317172, 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, 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: 06/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de 

JAIME RODRIGUES CORREA REPRESENTACOES e JAIME RODRIGUES 

CORREA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Decorrente de multas de natureza sancionatória, relativa pela prática de 

infração às normas de Proteção e Defesa do Consumidor, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2308/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/04/2013

 - Valor Total: R$ 7.738,47 - Valor Atualizado: R$ 7.034,97 - Valor 

Honorários: R$ 703,50

Despacho/Decisão: Visto.Expeça-se edital de citação do executado Jaime 

Rodrigues Correa.Cumpra-se.

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, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727114 Nr: 8003-98.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, e WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A, 

representando o polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS , NO 

PRAZO DE 10(DEZ) DIAS ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA PELA PARTE 

REQUERIDA ÀS FLS. 255/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930830 Nr: 5086-96.2019.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILSO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciane Oliveira Lourenço - 

OAB:24024/0, FRANCIANE OLIVEIRA LOURENÇO - OAB:24024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª FRANCIANE OLIVEIRA LOURENÇO, representando o 

polo ativo, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736336 Nr: 15699-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROBERTO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB:15471/MT 

representando o polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 

311/324.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 808262 Nr: 17415-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: NEURA MARCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 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, sexta-feira, 31 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820264 Nr: 3070-77.2016.811.0003

 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: NIRES JOANA OLIVEIRA DE MESQUITA

 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.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 30 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274433 Nr: 5975-17.2000.811.0003

 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: ITIQUIRA ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, 

VANDEIR CLEMENTE, SILVANA GOULART PEREIRA DORNE, BANCO 

SANTANDER S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, JORGE WINGERTER, 

SEBASTIAO PEREIRA BUQUIGARE, CÁCIA SIMONIA VIEIRA FREITAS, 

JOSE ROGERIO SALLES, FELIPE MARTINS DURAN, LOURDES OLIVEIRA 

DA SILVA, FLÁVIO ROSA, MARINEIDE LUIZ R. TERNEIRO, JUAREZ 

ORSOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - 

OAB:17211-A, FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK - OAB:MT/15.082, 

PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13.706/MT, RODRIGO 

PAPALÉO FERMANN - OAB:/RS Nº 79.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA - OAB:6258-B/MT, ADRIELY 

APARECIDA CEZARETO - OAB:20054/O, ALEX SANDRO DA SILVA - 

OAB:254225, ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:7438/MT, AURO MENDES DE ANDRADE - OAB:MT/8.958, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - OAB:3179/MT, 

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15614/O, GERALDO 

ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP-221.386, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - 

OAB:14.159-B, MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026, 

MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615, 

SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B/MT, THEOTONIO MAURICIO 

MONTEIRO DE BARROS - OAB:OAB/SP 113791

 INTIMAÇÃO AO DRº EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - OAB:17211-A, FELIPE 

BORTONI NINIS EMMERICK - OAB:MT/15.082, PRISCILA KATIA MIGUEL 

FAKINE - OAB:13.706/MT, RODRIGO PAPALÉO FERMANN - OAB:/RS Nº 

79.227, representando o polo ativo,para que deposite o valor da diligência 

para CUMPRIMENTO do MANDADO DE AVERBAÇÃO "OBS: O VALOR DA 

DILIGÊNCIA - SETOR 01 CENTRO = R$ 27,00 (Vinte e sete reais)" , 

conforme requerido e determinado nos autos e que deverão ser pagos 

pela parte requerente. Para providenciar o pagamento da diligência acesse 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) selecione o menu Serviços 

na barra superior, selecione o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

preencha os campos, e posteriormente junte o recibo original e a cópia do 

comprovante de depósito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008769-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JORGE PROENÇA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1008769-61.2018.8.11.0003 VISTO. MAURICIO JORGE 

PROENÇA ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário de 

auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez por acidente 

de trabalho com pedido de tutela de urgência, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é 

segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de 

empregado na função de serviços gerais. Alegou ser portador da 

patologia denominada de hérnia de disco de C5/C6 (CID M47.2 e M50.1), 

que compromete totalmente a capacidade laborativa do autor. Aduziu que, 

em razão da doença, recebeu auxílio doença previdenciário até 

24/03/2011, quando o benefício foi cessado pela autarquia. Sustentou 

que, apesar da alta do INSS, ainda se encontra incapacitado para o 

trabalho, mesmo porque os sintomas persistentes e incidentes da doença 
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o impedem de exercer atividades profissionais. Assim, requereu que o 

requerido restabeleça o auxílio doença e converta em aposentadoria por 

invalidez acidentária. A ação foi distribuída incialmente na Justiça Federal 

onde formam realizados os seguintes atos: 1) realizada perícia médica (id. 

15715077); 2) apresentado contestação; e 3) impugnação à contestação 

(15715082); sentença (id. 15715082). O Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região concluiu que o benefício almejado decorre de acidente de 

trabalho. Razão pela qual anulou a sentença e declarou a incompetência 

da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual 

(id. 15715085). Distribuída ação neste juízo, realizou-se nova prova 

pericial (id. 24497644). Intimadas, as partes não manifestaram sobre o 

laudo pericial (id. 27465792) 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 mostrarem suficientes para o seu deslinde. Pelo exame 

dos autos, anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser restabelecido o 

pagamento do benefício auxílio doença e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitado 

para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de atividades 

exercidas no trabalho. Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido 

está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão 

ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua 

atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado 

o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições 

mensais, verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em conformidade, 

ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a 

implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário 

que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando 

for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

trabalho que lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Sopesando os elementos de prova 

acostados aos autos, convenci-me de que o autor não preenche os 

requisitos para a aposentadoria por invalidez ou para o auxílio doença 

acidentário. Com efeito, o exame pericial realizado pelo médico Diógenes 

Garrio Carvalho, em 30/05/2019, sob o crivo do contraditório, consignou 

que o autor refere que em 2010 teve acidente com tombamento de carreta. 

Teve fratura de braço e clavícula direita e lesão de coluna. Exame físico 

com dor e pouca limitação em coluna. Braços sem limitação. Atestou que o 

autor possui Hérnia de disco cervical (CID M50) (id. 24497644). O perito 

atestou que o autor tem Hérnia cervical estável sem sinais de agonização 

ou de compressão, que não causam incapacidade laboral (id. 24497644). 

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, 

elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de 

prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na 

esteira destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à 

percepção de auxílio doença ou à aposentadoria por acidente de trabalho, 

porquanto não houve a demonstração da incapacidade para o trabalho. 

Pelo contrário, no laudo da perícia médica, restou claramente atestado que 

o examinado (requerente) não é incapaz para o trabalho. A despeito da 

inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, em nenhum 

momento negou que o examinado apresenta uma patologia, apenas 

afirmou que a doença não o incapacita para a atividade laboral. Aliás, os 

documentos anexados nos autos revelam, inclusive, que o autor exerce 

atualmente atividade remunerada (CNIS – Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – id. 18137087), o que ratifica a conclusão médica de 

que a patologia não o impede de trabalhar. Portanto, considerando que o 

autor não está incapacitado para o trabalho, encontrando-se, inclusive 

trabalhando, não há que se falar em conversão do auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez. Nesse sentido: “ACIDENTARIA - LESÕES POR 

ESFORÇOS REPETITIVOS INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO 

COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA. Atestado pelo laudo pericial que as 

lesões ostentadas pela autora não geram qualquer restrição funcional, 

não há razão para se conceder amparo acidentado. Apelação improvida.” 

(TJSP APL 994082186451 SP, Relator: Luiz de Lorenzi, Órgão julgador: 16ª 

Câmara de Direito Público, Julgamento: 29/06/2010, Publicação: 

12/07/2010). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO 

DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE LABORAL - 

INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DO 

AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A TRABALHAR - 

DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM SUA 

INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO 

JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO. (TJ-PR: Apelação 

Cível nº 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7ª Câmara Civel, Relatora: 

Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012). Assim, justificada a 

cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os 

requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência 

de incapacidade laboral do autor. Com essas considerações e com arrimo 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por MAURICIO JORGE PROENÇA contra o INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Isenção do pagamento de 

custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo 

único da Lei nº 8.213/91). Transitada em julgada a sentença, arquivem-se 

os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003271-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE CASTRO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. 1003271-81.2018.8.11.0003 VISTO. EDIVAN DE CASTRO 

CARDOSO ajuizou ação de concessão de auxílio acidente, com pedido de 

antecipação de tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência 

Social por ter contribuído na qualidade de empregado na função de 

trabalhador braçal. Alegou que foi vítima de acidente de trânsito que 

resultou na fratura das dialises do rádio e do cúbio (ulna), sequelas que 

reduziram sua capacidade laboral por perda progressiva da força de seu 

membro. Informou que recebeu auxílio doença NB 91/5425393365 e que o 

benefício foi cessado em 21/02/2011, sem que os peritos do INSS 

analisassem se era o caso ou não de auxílio acidente. Assim, requereu 

que o INSS conceda o benefício do auxílio acidente (id. 13019349). O 

requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos 

apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão do benefício 

por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos 

na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso 

destes autos. Requereu o julgamento de total improcedência dos pedidos 

formulados na exordial (id. 17423965). Realizou-se pericia judicial, sendo o 

laudo anexado no id. 26058665. O autor impugnou a conclusão do laudo 

pericial, sob o argumento de que é contrária aos laudos médicos juntados 

nos autos. Requereu a realização de nova perícia com outro perito (id. 

27469795). O INSS não manifestou sobre o laudo pericial. 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 mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Ainda sobre as provas existentes nos autos, saliento 

ser desnecessária a elaboração de nova perícia médica, uma vez que a 

perícia realizada nestes autos em 31 de julho de 2019, se mostra 

suficiente para o deslinde da causa. Anoto, ainda, que o magistrado 

dispõe de ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir 

as medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do 

trânsito processual, mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua 

convicção. Neste sentido é a jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. PROVA 

PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE AO DESATE DO FEITO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DEMARCADA 

COMO TERRA INDÍGENA. 1.- Não implica cerceamento de defesa o 
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indeferimento de prova pericial quando a documental é suficiente para o 

deslinde da causa, devendo o juiz indeferir as diligências que julgar inúteis 

ou procrastinatórias (art. 130 do CPC). 2.- Descabe em sede de ação 

possessória discutir-se a correção do procedimento administrativo de 

demarcação de terras. 3.- a Lei nº 6.001/73, em seu art. 19, afasta a 

possibilidade de utilização de interdito possessório contra a demarcação 

de terras indígenas” (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 379 PR 

2006.70.12.000379-3, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TERCEIRA 

TURMA, Publicação: D.E. 11/11/2009). Sendo assim, entendo que tal 

medida, além de desnecessária, apenas prejudicaria a celeridade do 

trânsito processual. MÉRITO. Pelo exame dos autos, anoto que o autor 

busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social para o fim de ser concedido o auxílio acidente, sob a alegação de 

que sua capacidade laboral foi reduzida em razão das sequelas físicas 

advindas de acidente de trânsito durante o expediente. Pois bem. O 

benefício previdenciário pretendido pelo autor encontra previsão na Lei nº 

8.213/91, em seu artigo 86, in verbis: “Art. 86. O auxílio-acidente será 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 

das lesões decorrentes do acidente do trabalho, resultar sequela que 

implique redução da capacidade laborativa que exija maior esforço ou 

necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, 

independentemente de reabilitação profissional.” Conforme se depreende 

da redação do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, são exigidas duas condições 

para que se conceda o benefício de auxílio acidente. A primeira, que haja 

uma relação de causalidade entre o trabalho e a moléstia. A segunda, que 

a doença tenha gerado redução ou perda da capacidade para o trabalho 

que se exercia anteriormente. Sopesando os elementos de prova 

acostados aos autos, convenci-me de que o autor não preenche os 

requisitos para receber o auxílio acidente. Com efeito, no exame pericial 

realizado pelo médico, Diógenes Garrio Carvallo, sob o crivo do 

contraditório, consta que o autor “sofreu acidente de trajeto ocorrido em 

21/08/2010, com fratura consolidada no braço. Exame físico de antebraço 

esq. No momento fratura consolidada sem desvios e sem limitações.” (id. 

26058665). O expert consignou que “o autor exerce a função de motoboy 

há 9 anos e não há limitações para o trabalho” (itens 4, 5 e 6 do id. 

260586665). Concluiu que: "o autor teve acidente com fratura em 

antebraço sem limitação laboral no momento da perícia” (id. 26058665). 

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, 

elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de 

prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na 

esteira destas conclusões, entendo que o demandante não tem, neste 

momento, direito à percepção de auxílio acidente, porquanto não houve a 

demonstração da redução da capacidade para o trabalho. Pelo contrário, 

no laudo da perícia médica, restou claramente atestado que a sequela 

indicada não implica em redução da capacidade de trabalho do periciando 

atualmente. A despeito da inconformidade do autor com o laudo 

apresentado, o perito, em nenhum momento negou que o examinado tenha 

sofrido lesão com o acidente de trânsito durante o trabalho, apenas 

afirmou que a fratura no antebraço não incapacita e nem reduz sua 

capacidade para atividade laboral atualmente, pois já apresentou melhora 

da limitação funcional em relação a época do acidente. Aliás, o autor pode, 

ainda, voltar ao mercado de trabalho desempenhando qualquer outra 

função, considerando que tem 51 anos de idade e a fratura ocorrida no 

ano de 2010 não o impede de trabalhar e nem reduz sua capacidade 

laboral. Nesse sentido: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA. O recebimento do auxílio-acidente pressupõe 

haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades 

laborativas habituais depois de consolidadas as lesões havidas em 

acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do 

benefício acidentário. Sentença de improcedência mantida. Apelação 

desprovida. Decisão monocrática.” (TJRS - AC 70049265739, Órgão 

Julgador: Décima Câmara Cível, Relator(a): Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgamento: 01/08/2012, Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/10/2012). Assim sendo, tendo o laudo pericial atestado a ausência de 

incapacidade para o desempenho das funções laborais por parte do autor, 

não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que 

impõe a improcedência do pedido inicial. Com essas considerações e com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EDIVAN DE CASTRO 

CARDOSO contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Transitada 

em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006739-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Intime-se o embargante, nos termos do artigo 99, § 2°, para 

que comprove sua hipossuficiência em relação ao pagamento de custas 

processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. 

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: 1002641-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCIANA PEREIRA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

REGINA CELIA LOGRADO ZAHER (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reparação Civil de Danos ajuizada por 

Luciana Pereira Cintra e Jean Carlos dos Santos em desfavor do Município 

de Rondonópolis e Ávida Construtora e Incorporadora S/A (Pontual 

Construtora), todos devidamente qualificados nos autos. Narram os 

autores em sua exordial que no dia 27/12/2017, no Residencial Magnólia, 

neste município, a menor Grasielly dos Santos Cintra, com apenas 07 

(sete) anos, teria vindo a óbito por negligência dos requeridos. Relata que 

na citada data a menor Grasielly e outras crianças, residentes do aludido 

residencial, estariam brincando em uma grande área vizinha a este, onde, 

em razão de supostas condutas ilícitas da requerida Ávida Construtora 

teria se formado um lago. Aduz que o local, a época dos fatos, não 

possuía cerca de segurança , a qual foi inserida pela construtora após o 

ocorrido. Alega, por fim, que a construto não prestou ajuda ou apoio aos 

requerentes. Quanto aos pedidos, requer o benefício da justiça gratuita, a 

condenação das partes requeridas à indenização no valor de 1.000 (mil) 

salários-mínimos e pensionamento vitalício desde o ocorrido no valor de 1 

(um) salário mínimo mensal. A inicial foi recebida e fora determinada a 

citação dos requeridos, bem como deferida o pedido de gratuidade de 

justiça (ID 13233365). As partes foram citadas e conforme ID 13661547, a 

requerida Ávida Construtora apresentou sua constestação. 

Preliminarmente impugna o pedido de gratuidade da justiça deferida a parte 

autora, bem como a ilegitimidade passiva da construtora, uma vez que 

supostamente não é a proprietária do lote onde aconteceram os fatos. 

Assim, a requerida Ávida alega que a real proprietária do referido local 

seria Regina Célia Lagrado Zaher, chamando-a ao processo. Ao final, 

requer o indeferimento da gratuidade judiciária, a citação da suposta 

proprietária do imóvel e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Em 

seguida, no ID 14125949, o Município de Rondonópolis apresentou sua 

contestação, preliminarmente alega que devem ser chamados ao 

processo a União e o Estado de Mato Grosso, sob argumentação de que a 

fiscalização de extração mineral e danos ambientais é responsabilidade 

solidária com estes. Ademais aduz acerca de sua ilegitimidade passiva 

sob alegação de que em nada concorreu com o evento já que fiscalizou a 

conduta ilícita da requerida constrututora. O Ministério Público foi intimado 
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para elaborar um parecer acerca dos fatos, oportunidade em que informou 

o desinteresse ministerial na lide (ID 147359846). A parte autora juntou 

impugnação à constestação (ID 14106510) na qual alega que inexiste 

necessidade de declaração de hipossuficiência dos autores, pois residem 

em um bairro carente. Aduz que a requerida Ávida é responsável pelo 

ocorrido em decorrência das supostas ações iícitas praticadas por esta, 

consistente na extração ilegal de cascalho no imóvel onde se deram os 

fatos, conduta que deu origem a uma cratera que se transformou em um 

lago artificial. Declara ainda que não há necessidade de intervenção da 

União e do Estado de Mato Grosso no feito e que o Município de 

Rondonópolis é o responsável pela fiscalização. Por fim, concorda com a 

inclusão no polo passivo da Sra. Regina. Posteriormente, foi deferida a 

inclusão da Sra. Regina no polo passivo da ação, bem como determinada 

sua citação, a qual ocorreu em ID 20742206. A requerida apresentou 

contestação, na qual aduz não ser a responsável pelo ocorrido, já que 

teria sido a requerida Ávida a quem deu causa ao dano narrado na inicial. 

Ao final, os autores impugnaram à última constestação aduzindo que há 

documentos comprovando a legitimidade passiva da requerida. Vieram-me 

os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. Não verifico 

nulidades processuais até o momento, razão pela qual dou o feito por 

saneado. Por tudo o que já foi colacionado nos autos, tenho que deve ser 

acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de 

Rondonópolis, por ser, nitidamente ilegítimo para responder a presente 

demanda, explico. Ao que resta narrado na inicial não foi atribuído ao 

Município de Rondonópolis nenhuma conduta comissiva no evento danoso 

objeto desta ação, o que inclusive restou reconhecido pelos autores em 

sua impugnação à contestação. A responsabilidade do Poder Público 

municipal, pelo que consta na peça impugnatória, decorreria 

genericamente de seu dever de fiscalização da área onde aconteceram 

os fatos, por se tratar de zona urbana. Ressaltando-se que se trata de 

área particular e que não estava sendo ocupada ou sob intervenção do 

Município de Rondonópolis ou de qualquer preposto seu. Não há nos autos 

nenhuma outra ilação a respeito da (i)legitimidade do Poder Público 

municipal ou maiores fundamentos a pontuar tal legitimidade em razão do 

dever de fiscalização do Município de Rondonópolis. Deste modo, a 

responsabilidade do Poder Público no evento danoso decorreria não de 

uma conduta comissiva, mas sim omissiva. Em casos tais, a 

responsabilidade do Poder Público passaria a ser subjetiva e não mais 

objetiva, regra geral elencada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 

Todavia, sem adentrar ao cerne da questão, já que se trataria a bem da 

verdade do mérito da ação, cuja análise é reservada para sentença, tenho 

que a omissão atribuída ao Poder Público é genérica e não específica, não 

tendo sido atribuído em nenhum momento nos autos o nexo de causalidade 

entre a omissão genérica do Município e o resultado danoso, o que acaba 

por afastar a responsabilidade do ente público no evento narrado na peça 

exordial. Não está aqui a se precipitar quanto à culpabilidade do evento 

danoso, pois, como dito, reservado exclusivamente a sentença, mas, 

apreciar os requisitos básicos para configuração do dever de indenizar, 

sem os quais não haveria interesse em agir na presente demanda, 

pressuposto para existência de qualquer demanda judicial. Os autores 

deixaram claro nos autos que a responsabilidade do Município seria única 

e exclusivamente em razão de deter o poder de fiscalização de área 

urbana municipal e em razão disto deixou que os fatos narrados na inicial 

ocorressem. Não há em específico nos autos qual seria este dever de 

fiscalizar, se seria em matéria ambiental ou mesmo de fiscalizar as 

construções civis. Mas, de todo modo, independente de qual seja o dever 

específico de fiscalização, desde já deveria ser possível verificar qual 

seria o nexo de causalidade entre este poder de fiscalização que o 

Município possui e o evento danoso. Em outras palavras, colocando a 

teoria em prática, tratando-se de responsabilidade civil por omissão 

estatal, qual atitude o Município poderia, de forma concreta e não abstrata, 

ter adotado para evitar o evento danoso? Ou, em que o Município se 

omitiu, também de forma concreta, para que o evento danoso viesse a 

acontecer? Estas são indagações simples e necessárias para se aferir a 

legitimidade passiva do sujeito, a resposta vazia de qualquer delas esgota 

a legitimidade do sujeito para responder pelo dano sofrido. O Município no 

máximo poderia ter aplicado uma ou outra sanção administrativa em razão 

dos ilícitos supostamente praticados pelos demais requeridos, assim como 

fez, conforme foi narrado nos autos, o que se tornou fato incontroverso 

nos autos. Mas, o Município jamais poderia, por exemplo, construir um 

muro ou instalar grades em volta do terreno pertencente a particular a fim 

de evitar a invasão deste por pessoas desorientadas. Qualquer conduta 

que fosse legalmente possível ser praticada pelo Município de 

Rondonópolis não seria capaz de evitar o evento danoso ou sequer 

minimizá-lo, em síntese, o Poder Público não possuía forma de evitar o 

evento danoso e, em razão de ser impossível evitar o evento danoso não 

pode vir a ser penalizado (ad impossibilita nemo tenetur). A ilegitimidade 

tratada aqui é evidente, o que acaba por autorizar sua apreciação ainda 

em sede de saneamento, já que não se mostra crível processar quem quer 

que seja onerando-o a produzir provas e a se defender de algo que 

sabidamente, desde já, é possível verificar que não possui qualquer tipo 

de responsabilidade com os danos alegados. Sobre tal matéria, Sérgio 

Cavalieri Filho, de forma didática leciona que: "Se ninguém pode responder 

por um resultado a que não tenha dado causa, ganham especial relevo as 

causas de exclusão do nexo causal, também chamadas de exclusão de 

responsabilidade. É que, não raro, pessoas que estavam jungidas a 

determinados deveres jurídicos são chamadas a responder por eventos a 

que apenas aparentemente deram causa, pois, quando examinada 

tecnicamente a relação de causalidade, constata-se que o dano decorreu 

efetivamente de outra causa, ou de circunstância que as impedia de 

cumprir a obrigação a que estavam vinculadas. E, como diziam os antigos, 

'ad impossibilia nemo tenetur'. Se o comportamento devido, no caso 

concreto, não foi possível, não se pode dizer que o dever foi violado.(...)" 

(pág. 63). E mais: "(...) é preciso distinguir 'omissão genérica' do Estado e 

'omissão específica'(...) Haverá omissão específica quando o Estado, por 

omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em 

situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, 

se o motorista embrigado atropela e mata pedestre que estava na beira da 

estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser 

responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem 

condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão 

genérica. (pág. 231) (Sérgio Cavalieri Filho, in "Programa de 

Responsabilidade Civil", 7ª Edição, Editora Atlas)” Não se pode atribuir a 

responsabilidade do Poder Público no evento porque evidentemente o 

dano alegado ocorreu devido a uma cratera alagada que fora criada pela 

requerida Ávida Construtora no terreno da requerida Regina Célia, 

conforme assentado pelos autores e que viraram fatos incontroverso nos 

autos. A requerida Ávida Construtora até poderá vir a ser 

responsabilizada em razão de que no exercício de sua atividade 

empresarial criou situação de risco à sociedade e, podendo, não agiu para 

tentar evitar ou minimizar o evento danoso. Já a requerida Regina Célia, 

esta sim, como proprietária do imóvel, poderia ter o cercado 

adequadamente para evitar a entrada de pessoas no terreno impróprio 

para o trânsito humano, como não fez, acaba respondendo por sua 

omissão, já que acabou permitindo que crianças brincassem em seu 

imóvel impróprio para tanto. Verifica-se que o dano fora ocasionado por 

não haver na propriedade um cercado adequado, o que poderia ter 

evitado a entrada de pessoas no imóvel, e pela existência de um lago 

artificial criado pela requerida Ávida, situações que não poderiam ter sido 

solucionadas pelo Poder Público, já que não poderia ter cercado o imóvel 

particular e removido o lago criado artificialmente pela requerida Ávida, 

sob pena, inclusive, dos gestores públicos responderem 

administrativamente caso viesse a realizar obras com dinheiro público em 

imóveis particulares. Pela matéria alegada e incontroversa dos autos, é 

possível, desde já, denotar que uma possível omissão no dever de 

fiscalização do Poder Público municipal em nada se relaciona com o dano 

ocorrido, não havendo, portanto, qualquer nexo de causalidade entre o 

dever de fiscalização do município e o dano alegado, requisito essencial 

para se reconhecer o dever de indenizar e atribuir a legitimidade passiva 

ad causam a alguém. O contexto até então já delineado nos autos e, que já 

se tornou incontroverso, dá conta de que o evento danoso não decorreu 

de atividade eminentemente estatal, ao contrário, de ato de particulares, os 

quais foram devidamente arrolados na ação. Esta, inclusive, é a razão 

pela qual não deve ser acolhido o chamamento da União ou do Estado de 

Mato Grosso para o feito, conforme requerido pelo Município, entes 

federados que, por exemplo, possuem o dever concorrente de 

fiscalização do meio ambiente, bem juridicamente violado por um dos 

requeridos e que gerou todo o imbróglio descrito na inicial. A fim de por 

uma pá de cal ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, julgando matéria 

jurídica idêntica a esta, posicionou-se no mesmo sentido, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCÊNDIO NO INTERIOR DE 

ESTABELECIMENTO DE CASA DESTINADA A "SHOWS". DESAFIO AO 

ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE 
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ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO - INCÊNDIO -. CULPA DE 

TERCEIROS. PREJUDICADA A ANÁLISE DO CHAMAMENTO DO 

PROCESSO. (...) 5. In casu, o Tribunal de origem entendeu tratar-se da 

responsabilidade subjetiva do Estado, em face de conduta omissiva, 

consoante assentado: "(...) Também restou incontroveso nos autos que o 

incêndio teve como causa imediata as faíscas advindas do show 

pirotécnico promovido irresponsavelmente dentro do estabelecimento, não 

obstante constar da caixa de fogos o alerta do fabricante para soltá-los 

sempre em local aberto, ao ar livre, e nunca perto de produtos inflamáveis. 

Ainda assim, me parece óbvio que, se o município tivesse sido diligente, 

exercendo regularmente seu poder de polícia, fiscalizando o 

estabelecimento e tomando as medidas condizentes com as 

irregularidades constatadas, certamente evitaria o incêndio, porque a 

Casa não estaria funcionando, ou, alternativamente, daria às pessoas ali 

presentes a possibilidade de se evadirem do local de maneira mais rápida 

e segura .(...)" (fls. 410) 6. Desta forma, as razões expendidas no voto 

condutor do acórdão hostilizado revelam o descompasso entre o 

entendimento esposado pelo Tribunal local e a circunstância de que o 

evento ocorreu por ato exclusivo de terceiro, não havendo nexo de 

causalidade entre a omissão estatal e o dano ocorrido. 7. Deveras, em se 

tratando de responsabilidade subjetiva, além da perquirição da culpa do 

agente há de se verificar, assim como na responsabilidade objetiva, o 

nexo de causalidade entre a ação estatal comissiva ou omissiva e o dano. 

A doutrina, sob este enfoque preconiza: "Se ninguém pode responder por 

um resultado a que não tenha dado causa, ganham especial relevo as 

causas de exclusão do nexo causal, também chamadas de exclusão de 

responsabilidade. É que, não raro, pessoas que estavam jungidas a 

determinados deveres jurídicos são chamadas a responder por eventos a 

que apenas aparentemente deram causa, pois, quando examinada 

tecnicamente a relação de causalidade, constata-se que o dano decorreu 

efetivamente de outra causa, ou de circunstância que as impedia de 

cumprir a obrigação a que estavam vinculadas. E, como diziam os antigos, 

'ad impossibilia nemo tenetur'. Se o comportamento devido, no caso 

concreto, não foi possível, não se pode dizer que o dever foi violado.(...)" 

(pág. 63). E mais: "(...) é preciso distinguir 'omissão genéria' do Estado e 

'omissão específica'(...) Haverá omissão específica quando o Estado, por 

omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em 

situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, 

se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira 

da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser 

responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem 

condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão 

genérica. (...) (pág. 231) (Sérgio Cavalieri Filho, in "Programa de 

Responsabilidade Civil", 7ª Edição, Editora Atlas). 8. In casu, o dano 

ocorrido, qual seja o incêndio em casa de shows, não revela nexo de 

causalidade entre a suposta omissão do Estado. Porquanto, a causa dos 

danos foi o show pirotécnico, realizado pela banda de música em 

ambiente e local inadequados para a realização, o que não enseja 

responsabilidade ao Município cujas exigências prévias ao evento não 

foram insuficientes ou inadequadas, ou na omissão de alguma providência 

que se traduza como causa eficiente e necessária do resultado danoso. 

9. Neste sentido, bem preconizou a sentença a quo: "em face dos 

elementos carreados aos autos, verifica-se que a causa do incêndio 

foram as fagulhas provocadas pelo show pirotécnico dentro do 

estabelecimento, evidentemente promovido e autorizado pelos seus 

administradores que não observaram, devidamente, o aviso do fabricante, 

estampado na caixa dos fogos para soltá-los em local amplo e aberto, ou 

seja, ao ar livre 'sendo desaconselhável seu uso perto de produtos 

inflamáveis'. f. 151. Diante disto, não restaram dúvidas que o ato culposo 

foi praticado por terceiros que, de forma inescrupulosa decidiram 

promover o show pirotécnico, sem qualquer zelo com as 1.500 pessoas 

que superlotaram aquela casa noturna, não obstante terem conhecimento 

possuía capacidade para 270 pessoas." (fl. 329) 10. O contexto delineado 

nos autos revela que o evento danoso não decorreu de atividade 

eminentemente estatal, ao revés, de ato de particulares estranhos à lide. 

11. O chamamento ao processo dos proprietários da casa de shows e do 

empresário da banda, revela-se prejudicada, por pressupor existência de 

uma relação jurídica de direito material, na qual o chamante e o chamado 

figure como devedor solidário do mesmo credor, o que in casu pressupõe 

a procedência da demanda. 12. Recurso Especial provido. (REsp 

888.420/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

07/05/2009, DJe 27/05/2009)” Por tudo o que foi exposto, não há interesse 

processual em continuar a demanda em face do Município de 

Rondonópolis, eis que evidentemente em nada contribuiu no evento 

danoso ou poderia agir para evita-lo, ausente assim o nexo de 

causalidade entre seu dever de fiscalizar e o dano sofrido pelos autores, 

sendo ele claramente parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva 

alegada pelo Município de Rondonópolis, declarando-o ilegítimo para figurar 

no polo passivo da presente demanda. Via de consequência, resta 

esgotada a especialidade necessária na demanda para que os autos 

tramitem nesta Vara Especializada da Fazenda Pública, devendo, pois, 

serem redistribuídos em favor de uma das Varas Cíveis residuais desta 

Comarca tão logo esgote o prazo recursal desta decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731868 Nr: 12172-31.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para 

ciência quanto ao desarquivamento dos autos conforme requerido, 

podendo obter vista dos autos no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739766 Nr: 1818-10.2014.811.0003

 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: ADEVALDO RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para cientificar-se do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372507 Nr: 1031-59.2006.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ESMILIANO DA SILVA, DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS

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

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO através de advogado 

constituído, para no prazo legal, declinar aos autos dados bancários de 

sua titularidade para expedição de alvará de levantamento em seu favor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764413 Nr: 15525-45.2014.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS 

E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16.368 MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do executado, para no prazo 

legal, declinar aos autos dados bancários de sua titularidade para 

expedição de alvará de levantamento em favor do executado, ou juntar 

procuração com poderes para receber.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696775 Nr: 9111-66.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

lopes - OAB:15.616, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:OAB/MT 16.540

 I – Presto, nesta data por ofício, (24/2020 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Recebo o recurso interposto, fls. 318, pois tempestivo, conforme 

certificado as fls. 319.

IV – Intime-se a defesa para, no prazo legal, apresentar as suas razões 

recursais.

V – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

VI – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657432 Nr: 6749-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 I – Considerando que foi interposto recurso em sentido estrito pela 

defesa, em que pese o réu ter manifestado de que não deseja recorrer da 

sentença, intimem-se o causídico para, no prazo de 08 (oito) dias, 

apresentarem as razões recursais, sob pena de comunicação ao Tribunal 

de Ética da OAB/MT ou informar quanto a possível desistência do recurso 

interposto.

II – Decorrido o prazo, sem apresentação das razões, determino, desde já, 

seja oficiado o Tribunal de Ética da OAB/MT para providências cabíveis, 

bem como sejam intimados os acusados para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, constituam novo defensor para patrocinar suas defesas. 

Advertindo-o, em caso de inércia, que esta será patrocinada pela 

Defensoria Pública.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões 

recursais.

IV – Apresentada as razões, cumpram-se as determinações lançadas as 

fls. 277.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702380 Nr: 50-50.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, 

ALISSON SANTOS DA SILVA, VINICIUS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - OAB:18.839 MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente Resposta à 

Acusação, em face certidão de fl.144.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701638 Nr: 12588-97.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-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 audiência designada para o dia 05/02/2020 às 

15h50min.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER ROBERTO PICOTE, Cpf: 

98392298187, Rg: 584178529, Filiação: Eunice Maria Henrique Picote e 

José Roberto Picote, data de nascimento: 16/07/1982, brasileiro(a), 

convivente, serviços gerais, Telefone (66)99915-8864. 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: 1. Relatório.O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

de EDER ROBERTO PICOTE, enquadrando-o nas sanções do art. 180, 

caput, do CP. Consta nos autos que, no dia 13 de junho de 2019, durante o 

período vespertino, no estabelecimento comercial “Posto Rondep”, nesta 

cidade, o réu conduziu e transportou, sabendo ser produto de crime, um 

veículo que havia sido furtado nesta urbe, pertencente à vítima Giuvanni 

Santos Silva Damke.A denúncia foi recebida, fl. 75/78. O réu foi 

devidamente citado pessoalmente, fl. 99, e apresentou resposta à 

acusação, fl. 100/101. Durante a instrução processual foram inquiridas as 

testemunhas arroladas, vítimas e realizado o interrogatório do réu. 

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público 

pugnou pela condenação do réu. A defesa, por sua vez, manifestou-se 

pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para 

receptação culposa. É o relatório.2. Fundamentação.Sem preliminares ou 

outros vícios procedimentais, dou o feito por saneado.2.1. Da 

materialidade e autoria.O artigo 180, caput, do Código Penal descreve o 

crime de receptação nos termos seguintes:Art. 180 - Adquirir, receber, 

transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que 

sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a 

adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Sobre o fato típico acima aludido, assim define o ilustre estudioso Luiz 
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Régis Prado:“Tipo Objetivo: a conduta incriminada consiste em adquirir, 

receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, 

coisa que se sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de 

boa-fé, a adquira, receba ou oculte.” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, 

4ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2007, p. 180).A materialidade do 

delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência, fls. 06/09, termo 

de exibição e apreensão, fl. 14, termo de depósito, fl. 15, auto de 

avaliação indireta, fl. 33, e pela prova oral colhida durante a instrução 

processual.A autoria relacionada ao delito 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, praticou o crime apurado.Vejamos.Ouvidas em 

Juízo, as vítimas Thaiany Karla da Rocha Souza e Giuvani Santos Silva 

Damke confirmaram que tiveram o veículo de propriedade desse último 

furtado em frente ao Pronto Atendimento. Afirmou que registraram boletim 

de ocorrência, tendo a autoridade policial logrado êxito posteriormente em 

encontrá-lo num Posto de gasolina, ainda com pertences deles no interior 

do automóvel.As testemunhas Amauri Batista de Freitas e Macksuel 

Fariasde Almeida, policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, 

também ouvidos na fase judicial, relataram que, no dia do fato, foi radiado 

via CIOSP que havia um veículo Peugeot no Posto da Rondep calibrando os 

pneus, com registro de roubo. Narraram que se deslocaram até o local, 

onde abordaram o réu e constataram o registro de furto do veículo. 

Explanaram que, indagado, o réu alegou que havia comprado o automóvel 

por meio do aplicativo Wattsapp, por valor irrisório, mas não soube 

esclarecer de quem adquiriu o bem. Em face disso, foi realizada a prisão 

em flagrante do acusado.Como se sabe, o depoimento dos policiais 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.Sobre o 

valor probante dos depoimentos policiais, colham-se os seguintes 

julgados: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).”“(...) 5. Os depoimentos 

prestados pelos policiais são provas hábeis e legítimas a fundamentar a 

condenação, pois gozam de fé pública quando produzidos no exercício de 

suas funções sem qualquer indício de que tenham imputado falsamente a 

prática do crime ao acusado, sobretudo quando são coerentes e 

harmônicas entre si, estando em consonância com todas as demais 

provas contidas nos autos. (...)”. (TJDF - Acórdão n.1142827, 

20150710160114APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1ª TURMA 

CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2018, Publicado no DJE: 14/12/2018. 

Pág.: 110/125).No mesmo sentido, sobre o valor dos depoimentos dos 

policiais, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas da 

Egrégia Corte deste Estado, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, 

desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar 

a condenação criminal”.O réu Eder Roberto Picote, ao ser interrogado, 

muito embora tenha admitido a posse do bem, negou veementemente que 

tinha conhecimento de sua origem ilícita. Aduziu que adquiriu o veículo num 

grupo de compra e venda do aplicativo Whatsapp, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Aduziu que efetuou a checagem do documento e não 

havia registro de furto/roubo, apenas estava com a documentação e 

parcelas de financiamento atrasadas.À luz das provas colhidas, em que 

pese a negativa do réu em Juízo no sentido de que não possuía ciência da 

origem do bem, assim como a tese defensiva apresentada pela defesa 

técnica por ocasião de seus memoriais, observo que tanto a materialidade 

quanto a autoria do fato atribuído ao denunciado restaram devidamente 

comprovadas.Nota-se que as circunstâncias fáticas em que o veículo foi 

adquirido indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita, 

descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese 

de crime na modalidade culposa.É de se ver que o réu adquiriu o bem por 

valor muito inferior ao de mercado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - posto 

que o valor correto seria de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil) 

reais, conforme afirmado pelo próprio réu - e desacompanhado de 

qualquer contrato, recibo de pagamento ou outra comprovação acerca da 

sua licitude. Não se mostra verossímil a alegação de um mero descuido – 

crime culposo - no caso em tela, uma vez que há elemento subjetivo 

especialmente dirigido à finalidade desejada, tanto é que o próprio réu 

declarou ter negociado o bem nas circunstâncias acima aludidas, sem ao 

menos exigir prova da sua licitude.Ora, é impossível reputar como de 

boa-fé aquele que, repise-se, adquire um bem por valor inferior ao de 

mercado sem qualquer documentação ou recibo de pagamento e, ainda, 

de pessoa desconhecida que sequer sabe o nome. Aliás, muito embora o 

réu tenha declarado que recebeu o CRV do veículo, nunca pagou sequer 

o IPVA, pois sabia que o bem era financiado e possuía parcelas 

atrasadas, o que, ressalte-se, corrobora ainda mais a conclusão de que 

tinha ciência da origem ilícita. Desta feita, verifica-se que o denunciado 

não acostou qualquer prova idônea a fim de sustentar a tese aventada. 

Nessa perspectiva, tendo sida a res apreendida em poder do réu, 

inverte-se o ônus da prova para que o mesmo apresente justificativa 

plausível e comprove que desconhecia a sua origem criminosa, o que não 

ocorreu no presente caso.Nesse sentido, é a jurisprudência:“APELAÇÃO 

CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. 

PROVAS. ORIGEM ILÍCITA. CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. 1. Nos crimes de receptação, a apreensão de objeto furtado em 

poder do réu enseja a inversão do ônus da prova da boa procedência do 

bem. 2. Quando as condições fáticas que envolveram a apreensão do 

bem evidenciam que o acusado tinha conhecimento de sua procedência 

ilícita, não há falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e desprovido.” 

(TJ-DF 20180110197907 DF 0004266-31.2018.8.07.0001, Relator: J.J. 

COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª TURMA 

CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2019 . Pág.: 

91/97).Importa salientar que, em crimes dessa natureza (receptação), o 

dolo se infere das circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a 

posse ilegítima é exercida.Nessa linha de raciocínio, colha-se ainda o 

seguinte entendimento jurisprudencial:“PENAL. PROCESSO PENAL. 

RECEPTAÇÃO. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE 

RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As 

circunstâncias em que o veículo foi adquirido demonstram claramente que 

o réu sabia de sua procedência ilícita, configuram, assim, o dolo específico 

exigido para o crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do 

Código Penal. 2. Na espécie, incide a inversão do ônus de demonstrar que 

o apelante não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. O 

que não foi comprovado no feito. Precedentes. 3. Recurso a que se dá 

p a r c i a l  p r o v i m e n t o . ”  ( T J - D F  2 0 1 7 1 6 1 0 0 3 3 5 0 9  D F 

0003056-19.2017.8.07.0020, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data 

de Julgamento: 04/04/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 10/04/2019 . Pág.: 123/147)“E M E N T A – APELAÇÃO 

CRIMINAL DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL- DOLO 

DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO- RECURSO 

IMPROVIDO. O dolo, no crime de receptação, é aferido mediante indícios, 

de modo que a ciência da origem ilícita da coisa pode ser verificada pelas 

exterioridades do fato e pelas circunstâncias que envolveram a prática 

delitiva, dando a certeza necessária ao julgador para o decreto 

condenatório.” (TJ-MS - APL: 00022174020148120026 MS 

0002217-40.2014.8.12.0026, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, 

Data de Julgamento: 29/05/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 

30/05/2019).Assim sendo, pela forma como o réu alegou ter negociado o 

bem, é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa, ou ao 

menos condições de presumir tal situação, motivo pelo qual é inviável 

acolher o pleito absolutório ou, ainda, desclassificar a conduta para a sua 

modalidade culposa, conforme pretendido pela defesa.Dessa forma, se a 

alegação do réu encontra-se isolada nos autos, sem qualquer prova a 

corroborá-la, e os demais elementos colhidos na instrução são 

harmônicos no sentido da posse indevida de objeto de crime em poder do 

acusado, a sua condenação se impõe, em consonância com a bem 

lançada manifestação ministerial.3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu EDER ROBERTO 

PICOTE, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, 

do CP. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, 

passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a 

normalidade do tipo. Em relação aos antecedentes criminais, diante das 

sete condenações existentes em face do réu (executivo penal n. 
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0004511-70.2017.8.11.0064), valoro negativamente neste ponto quanto a 

uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já 

que há mais de uma condenação. Assim, majoro a pena em 06 (seis) 

meses.Nos autos inexistem elementos sobre a conduta social e 

personalidade do acusado. Às circunstâncias do crime e os motivos são 

normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que 

aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais 

conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas. 

Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como 

receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, em especial 

porque comprou um veículo, objeto de grande valor de mercado e com 

muitas ocorrências de furto, majoro a pena em 09 (nove) meses. A vítima 

nada contribuiu para a conduta maléfica da agente.Assim, fixo a 

pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (trinta) 

dias-multa.Na segunda fase, verifica-se que, na hipótese versanda, incide 

a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a reprimenda em 

formação em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a pena 

aplicada. Inexistem atenuantes aplicáveis ao caso, assim como não incide 

no caso em questão nenhuma causa de aumento ou de diminuição, de 

modo que torno a sanção em definitivo de 02 (dois) anos e 09 (nove) 

meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.3.2. Da pena de multa.Em 

atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o 

valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos.3.3. Do regime.O regime inicial de cumprimento da pena será o 

semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, 

diante da multirreincidência do acusado.3.4. Da substituição da pena 

privativa de liberdade.Em face da multirreincidência do réu, é incabível a 

substituição da pena, evidentemente, consoante disposto no inc. III do art. 

44 do CP.3.5. Disposições gerais.Em conformidade ao disposto no Art. 15, 

III, da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos do condenado, 

após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal 

Regional Eleitoral. Deixo de condenar o réu ao pagamento de eventuais 

custas e despesas judiciais, pois assistido pela Defensoria 

Pública.Havendo bens apreendidos e ainda não restituídos vinculados a 

presente ação penal, proceda-se à devida restituição, na forma da 

lei.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados.Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anselma Nancy Cajango 

Tarifa, digitei.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680903 Nr: 12413-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBERTTY ENDERSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELBERTTY ENDERSON DE SOUZA, Rg: 

20694890, Filiação: Elizabeth Martins de Souza, data de nascimento: 

09/10/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, Telefone (66)99677-8459. 

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.

Despacho: Cite-se o réu via edital para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta à acusação.IV – Decorrido o prazo e sem apresentação de 

respostas, certifique-se e manifeste-se o Parquet.V – A seguir, 

imediatamente conclusos para deliberações sobre eventual produção de 

prova antecipada e suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 30 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.: 698909 Nr: 10662-81.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 118, pois tempestiva, fl. 119.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 120/123, e 

contrarrazões recursais, fls. 128/133, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 649429 Nr: 9713-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS BEZERRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZIAS BEZERRA DE PAULA, Cpf: 

41547446153, Filiação: Dejanira Bezerra de Paula e Wilson Bezerra de 

Paula, data de nascimento: 06/04/1966, brasileiro(a), natural de Nova 

Andradina-MS, Telefone (66)99604-1973. 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.

Despacho: Cite-se o réu via edital para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta à acusação.IV – Decorrido o prazo e sem apresentação de 

respostas, certifique-se e manifeste-se o Parquet.V – A seguir, 

imediatamente conclusos para deliberações sobre eventual produção de 

prova antecipada e suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional.VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700019 Nr: 11371-19.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUIGI DOS SANTOS MAIDANA, 

GLAUBER JOSE VALDEZ DOS SANTOS MAIDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório dos réus, declaro encerrada a audiência de instrução e 
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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.: 698701 Nr: 10510-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Maicon Jhonatan da 

Cruz ou Jonas as Cruz, conforme fls. 76 dos autos, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, 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.: 699630 Nr: 11139-07.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Cleiso Conceição Ferreira, 

conforme cota ministerial de fls. 95, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, das vítima, 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.: 681312 Nr: 12800-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT

 Autos nº 12800-55.2018.811.0064 – Cód. 681312

Vistos.

Considerando que a testemunha JORDAN RODRIGUES SOUSA ALMEIDA 

poderá ser inquirida por esse juízo por seção de vídeo audiência 

(videoconferência), conforme contato telefônico realizado pela 

assessoria/cartório deste Juízo, onde realizou o devido agendamento de 

data e horário junto ao Juízo Deprecado da 5ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá/MT nos autos da carta precatória 1568-44.2020.811.0042 – 

cód. 610851; DESIGNO audiência para proceder à inquirição da 

testemunha alhures mencionada para o dia 14.02.2020 às 13h00min, cuja 

data e hora foram disponibilizadas pelo d. Juízo Deprecado, bem como que 

no mesmo ato também ser realizado o interrogatório do réu JHONATHAN 

RUAN DIAS DOS REIS.

Posto isto, determino que seja oficiado imediatamente àquele juízo e 

comarca, informando/confirmando o interesse na realização da oitiva da 

testemunha pelo sistema de videoconferência, bem como a data 

designada para o ato, o qual será realizado por este Juízo Deprecante, 

cujo link de acesso é https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de 

acesso:191934.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673369 Nr: 5498-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA FERNANDES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Luciene Moreira de 

Araujo, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

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.: 674953 Nr: 6878-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALYLLA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Marcos Antonio 

Oliveira dos Santos e vítima Judson Gomes Cabral, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como da revelia da ré, 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.: 677807 Nr: 9449-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELIS CARVALHO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT

 Foi constatada a ausência injustificada do advogado Dr. Carlos Roberto 

Gama Filho, razão pela qual na forma do artigo 265, do CPP, advirto o 

causídico de que esse fato pode configurar abandono do processo e 

ensejar a aplicação de multa. Em contato telefônico, o mesmo informou que 

não foi intimado quanto a realização da audiência, porém, consta 

publicação no DJE nº10613 no dia 06/11/2019, conforme informações 

obtidas no sistema APOLO. Na forma do § 2°, nomeio o Dr. Getulio 

Balduino da Silva Terra Junior – OAB/MT 15.193, para representar o réu 

neste ato. Fixo o valor dos honorários em 500,00 (quinhentos reais) a 

serem pagos pelo réu Selis Carvalho Monteiro e de forma solidária, pelo 

advogado Dr. Carlos Roberto Gama Filho.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Eli Carlos Bastos, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Oficie-se o juízo de Itiquira, confirmando/informando da data designada, 

bem como o link e senha de acesso necessário para realização do ato.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640016 Nr: 1577-76.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7.396-B/MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Cleiton Lemos de 

Carvalho, Dair Pereira do Nascimento, para que surtam seus efeitos legais 

e jurídicos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 111 de 448



Oficie-se à Politec e MTPrev, solicitando endereço atualizado do servidor 

aposentado Valdir Joaquim, fixando prazo de 05 (cinco) dias para 

resposta. Com o aporte do endereço, intime-se o perito para apresentar 

resposta escrita aos quesitos apresentados pelas partes.

 Designo audiência de continuação para o dia 07 de maio de 2020 às 

14:30, devendo o perito ser intimado para comparecer ao referido ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607961 Nr: 5819-20.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BRUNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249 MT

 Foi constatada a ausência do advogado Dr. Bruno de Castro Silveira, que 

apresentou justificativa às fls. 132/133 dos autos, entretanto, o pleito não 

foi acolhido vez que conforme instrumento de procuração constante à fls. 

93 dos autos, o réu também constituiu no mesmo ato o Advogado Rodolfo 

Pereira Fagundes, não havendo nenhum comprovante nos autos da 

impossibilidade do segundo causídico se fazer presente nesta solenidade. 

Em contato telefônico, o Advogado Bruno informou a impossibilidade do Dr. 

Rodolfo Pereira Fagundes comparecer a presente audiência, bem como 

não se opôs a nomeação de outro causídico para a realização do ato, 

sendo assim, na forma do § 2°, nomeio o Dr. Getulio Balduino da Silva 

Terra Junior – OAB/MT 15.193, para representar o réu neste ato. Fixo o 

valor dos honorários em 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos pelo réu 

Adriano Bruno da Silva.

Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca das testemunhas Fabiana Aparecida 

dos Santos, Eduardo dos Santos Marinho, após manifestação, voltem os 

autos conclusos para novas deliberações.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 617868 Nr: 955-65.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA PEDROSO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRHISTIAN MENDES NEITZKE - 

OAB:10.163-MT

 Intimação do advogado do acusado Paulo Roberto da Silva Pedroso 

Junior, Dr. Crhistian Mendes Neitzke - OAB/MT 10.163, para se manifestar 

acerca da testemunha Carolina Alves Leite no prazo de 05 (cinco) dias, 

tendo em vista a juntada da carta precatória, com a finalidade de inquirição 

da testemunha supra, sendo que a diligencia foi negativa, face a não 

localização da mesma no endereço indicado pela defesa nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 622320 Nr: 5380-38.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA, Cpf: 

73464252191, Rg: 1645562-2, Filiação: Maria Aparecida de Almeida, data 

de nascimento: 11/03/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

técnico de refrigeração, Telefone (66) 9901-1809. 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: De outro giro, com arrimo nos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Leandro Oliva de 

Almeida, já qualificado alhures, como incurso nas sanções do art. 302, 

“caput”, da Lei 9.503/97. (...)Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da 

reprimenda.Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu 

Leandro Oliva de Almeida em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de 

detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto.No caso, também 

entendo que é possível a substituição da pena, já que se encontram 

presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual 

substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas 

pelo juízo da execução penal.PENA ACESSÓRIA.Analisando os autos, 

verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as 

circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da 

gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar 

uma vida, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro 

determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 

08 (oito) meses.(...)DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao direito do 

réu de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando 

ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira 

que, ao menos neste momento, não se encontram presentes os requisitos 

da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença 

em liberdade.CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.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 ao juízo.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, Aline Mrozinski Franco, 

digitei.

Rondonópolis, 30 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.: 630932 Nr: 3075-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Agna Mesquita 

Santos Ramos, bem como da testemunha Alessandra Alves da Fonseca e 

vítima H M F, conforme cotas ministeriais de fls. 119 e 130 dos autos, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

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.: 635211 Nr: 6435-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS MOREIRA, RIVAEL 

OLIVEIRA FAUSTINO, KAIRO ARAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES 

- OAB:MT 17.292-O, KLEYSLLER WILLON SILVA - OAB:23307/O, 

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - OAB:10.637, MARÍLIA 

MESQUITA MIRANDA - OAB:23263/O-MT, REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Lucas Rodrigues 

Delamura, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.
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Diante da inquirição das testemunhas, das vítimas, bem como do 

interrogatório dos réus Rivael Oliveira Faustino, Kairo Arao dos Santos, 

com o retorno da missiva encaminha a Comarca de Alto Araguaia/MT, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 655513 Nr: 4924-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSEANE DE SOUZA LIMA, Cpf: 

05275494360, Rg: 2811716-6, Filiação: Maria da Conceição Alves de 

Souza e Jose Tomaz de Lima, data de nascimento: 04/05/1988, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela 

denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Joseane de Souza Lima, 

brasileiro, solteiro, nascido em 04/05/1988, natural de São Julião/PI, 

portador do RG 2811716-6 SSP/MT e CPF 052.754.943-60, filho de José 

Tomaz de Lima e de Maria da Conceição Alves de Souza, residente na 

Rua D, quadra 34, lote 13, Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime 

estampado no artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/2003. (...)Não existem 

circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de 

pena, portanto, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção.Nos 

termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial 

aberto ao cumprimento da reprimenda.No que tange a pena de multa 

considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no 

artigo 43, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, para a qual atribuo o valor 

de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa.EM RESUMO, condeno 

o réu Joseane de Souza Lima a cumprir a pena privativa de liberdade de 

01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa.No caso em julgamento, entendo que se encontram 

presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a 

substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, 

substituo a pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada pelo 

Juízo da execução penal.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao 

direito do réu de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e 

considerando ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, 

tendo em mira que não se encontram presentes os requisitos da prisão 

preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em 

liberdade.CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Com relação à arma de fogo apreendida à fl. 13, desde já 

determino a sua remessa ao Exército.Transitada esta sentença em 

julgado, expeça-se a guia definitiva 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, Aline Mrozinski Franco, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 647730 Nr: 8216-13.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE JÚNIOR DA SILVA BARROS, DIEGO 

NOGUEIRA DE AZEVEDO MOREIRA, DOUGLAS BARROS AQUINO, 

FABIANO SILVA DE SOUSA, FERNANDO ARCE AMARAL, DOUGLAS 

MIZAEL DE AZEVEDO MOREIRA, MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA, 

SUELI FRANCISCA CABRAL, MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA, 

GABRIEL VIEIRA DA COSTA, RODRIGO COIMBRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, DEFENSOR(A) 

PÚBLICO(A) - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21.614-MT, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT, Onório Gonçalves da 

Silva Júnior - OAB:12.992-MT, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20.438-MT, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235

 Intimação do advogado do acusado Rodrigo Coiambra de Souza, Dr. 

Onório Gonlaves da Silva Junior - OAB/MT 12.992, que os autos 

encontram-se disponíveis em cartório aguardando apresentação de 

razões recursais, no prazo legal, em razão do desejo de recorrer do 

acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 671999 Nr: 4288-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408 A-MT

 Intimação do advogado do acusado Elvis Borges, Dr. Francisco Silva - 

OAB/MT nº 18.408-A/MT, que os autos encontram-se disponíveis no 

cartório, pelo prazo legal, para apresentação dos memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679148 Nr: 10721-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Gessica Lohaine 

Cayres Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, 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.: 635395 Nr: 6596-97.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6596-97.2015.811.0064 – Cód. 635395

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

AILTON DE LIMA SOUZA à fl. 117, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 119), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 129/134), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624655 Nr: 7128-08.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO, ANDERSON 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7128-08.2014.811.0064 – Cód. 624655

Vistos.

Considerando que o acusado ANDERSON RODRIGUES PEREIRA afirmou 

que não deseja recorrer da sentença proferida nos autos conforme 

certidão de fl. 221; assim, RECEBO o recurso de apelação interposto pela 

defesa do réu RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO à fls. 225, ante a 

certificação de sua tempestividade (fl. 226), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 230/234), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681334 Nr: 12822-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKAEL VINICIUS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 12822-16.2018.811.0064 – Cód. 681334

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 66, 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

 Cod. Proc.: 665454 Nr: 13746-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SALVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 13746-61.2017.811.0064 – Cód. 665454

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 73, 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

 Cod. Proc.: 701112 Nr: 12231-20.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 12231-20.2019.811.0064 – Cód. 701112

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA para o dia 

14.02.2020, às 15h50.

Intimem-se o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 

compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 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

 Autos nº 4325-52.2014.811.0064 – Cód. 621189

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa dos réus PAULO 

HENRIQUE PASSOS NALINI e RANGEL DE MORAES CARLET às fls. 179 e 

180, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 181), em seus legais 

efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 196/202), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 308218 Nr: 4574-81.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON FABIANO DELGADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANA DELEON GIMENEZ 

- OAB:18202/MS

 Autos nº 4574-81.2006.811.0064 – Cód.308218

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO à fl. 

310 e pelo réu HUDSON FABIANO DELGADO RODRIGUES à fls. 331/343, 

ante a certificação de tempestividade dos mesmos (fls. 310 e 346), em 

seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 322/330 e 347/351), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656351 Nr: 5737-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5737-13.2017.811.0064 – Cód. 656351

Vistos.

O Ministério Público às fls. 165/169, ofereceu aditamento à denúncia 

oferecida, para inclusão de novo fato, constatado a partir de informações 

obtidas por ocasião da instrução processual, apurou-se que da violência 

empregada pelo acusado Jonatan resultou em lesão corporal grave na 

vítima Samuel Ferreira da Silva, bem como que os ofendidos tiveram a 

liberdade restrita por tempo superior à consumação do crime, assim, 

requer o recebimento do aditamento à denúncia, a fim de que o réu 

JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES seja processado nas disposições do 

art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal.

Portanto, na forma do art. 384 do Código de Processo Penal, intime-se a 

defesa de JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES, para manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias acerca do aditamento da denúncia oferecido pelo 

Ministério Público às fls. 165/169.

Após, manifestação da defesa do réu, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635344 Nr: 6558-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 6558-85.2015.811.0064 – Cód.635344

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu RAFAEL DA 

SILVA POSSIDONIO à fl. 211, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 

212), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 223/231), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667026 Nr: 73-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON WILSON FORTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 73-64.2018.811.0064 – Cód. 667026

Vistos.

Considerando a manifestação do réu por intermédio da Defensoria Pública 

à fl. 117, concordando com aditamento da denúncia de fls. 115/116, bem 

como sua reiteração da resposta à acusação apresentada às fls. 92/93, 

RECEBO o retromencionado aditamento a fim de incursionar o acusado na 

prática do crime descrito no art. 309 da Lei 9503/97.

De outro giro, analisando a resposta ao aditamento apresentada pelo réu 

WELLINGTON WILSON FORTE DA SILVA às fls. 117 e reiteração da 

resposta à acusação de fls. 92/93, não vislumbro nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo 

Penal.

Razão pela qual, 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.

Por fim, sem prejuízo do ato acima designado, intimem-se as partes para 

manifestarem acerca das provas já produzidas nos autos, bem como seu 

interesse nas mesmas.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658010 Nr: 7224-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18.254-B/MT

 Autos nº 7224-18.2017.811.0064 – Cód. 658010

Vistos.

Considerando que a (s) testemunha (s) ABENUR ARCINIDES FRANCO DE 

OLIVEIRA poderá (ão) ser inquirida (s) por esse juízo por ato de 

videoconferência nos autos da missiva sob o nº 3172-36.2019.811.0087 – 

código 125617 no dia 18.02.2020 às 17h40min, ou seja, simultaneamente a 

audiência de instrução e julgamento a ser realizada no juízo de origem.

Determino que seja oficiado imediatamente àquele juízo e comarca, 

informando/confirmando o interesse na realização do interrogatório do 

acusado pelo sistema de videoconferência, cujo link de acesso é 

https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de acesso:191934.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 620615 Nr: 3757-36.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, TAGG, ASGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:15.694, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3.402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 REITERAÇÃO DE INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Dr(a) Douglas Cristiano 

Alves Lopes – OAB/MT nº 15.616, para que devolva os autos em cartório 

no prazo de 24 horas, uma vez TRATAR DE PROCESSO INSERIDO NA 

META 2 DO CNJ, bem como que o prazo para eventual manifestação 

encontra-se extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 622915 Nr: 5874-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847-MT

 REITERAÇÃO DE INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Dr(a) Alcy Alves 

Velasco – OAB/MT nº 5.847, para que devolva os autos em cartório no 

prazo de 24 horas, uma vez TRATAR DE PROCESSO INSERIDO NA META 

2 DO CNJ, bem como que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631110 Nr: 3252-11.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA, GEOVANI 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279-MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - 

OAB:9556-MT

 (...) I - Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação 

penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados 

JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA e GEOVANI GONÇALVES DA SILVA, 

conforme inteligência do artigo 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1°, 

todos do Código Penal Brasileiro. II – CANCELO o procedimento de 

reconhecimento pessoal aprazado para esta data. 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.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 696562 Nr: 8907-22.2019.811.0064

 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): ELVES CARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:10.944
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 Autos: 8907-22.2019.811.0064 – Código: 696562.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelo acusado ELVES CARIA DA 

SILVA (fls. 155) porquanto presentes os requisitos extrínsecos 

(tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, 

regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, 

capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual pagamento de 

custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DEFESA 

para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, 

vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que seja os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 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

 Autos: 10324-10.2019.811.0064 – Código: 698435.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela Defesa da acusada ELISAMA 

SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA FARIA (fls. 223/4) porquanto presentes os 

requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, 

eventual pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DEFESA 

para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, 

vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que seja os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Intimação do advogado CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR da 

designação da audiencia para o dia 18/02/2020 as 16:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 693133 Nr: 5667-25.2019.811.0064

 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): JOÃO PAULO DE SOUZA RODRIGUES, 

MANOEL VITOR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos: 4290-24.2016.811.0064 – Código: 642920.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 25 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 (25 de março 

de 2020 às 10:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Expeça-se carta precatória ao Juízo de Alto Taquari a fim de intimar a 

testemunha Jhonatan Lopes Nascimento para que compareça ao Juízo 

deprecado na data e horário designado por este Juízo (25 de março de 

2020 às 10:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – sistema 

lifesize.

6. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

7. Ciência ao MPE.

8. 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.: 695744 Nr: 8123-45.2019.811.0064

 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): MIRIÃ KARINA DE LARA, THIAGO ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR - OAB:, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402-B/MT

 Autos: 4290-24.2016.811.0064 – Código: 642920.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 25 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 (25 de março 

de 2020 às 10:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Expeça-se carta precatória ao Juízo de Alto Taquari a fim de intimar a 

testemunha Jhonatan Lopes Nascimento para que compareça ao Juízo 

deprecado na data e horário designado por este Juízo (25 de março de 

2020 às 10:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – sistema 

lifesize.

6. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

7. Ciência ao MPE.

8. 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.: 642920 Nr: 4290-24.2016.811.0064

 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): WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Autos: 4290-24.2016.811.0064 – Código: 642920.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 25 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 (25 de março 

de 2020 às 10:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Expeça-se carta precatória ao Juízo de Alto Taquari a fim de intimar a 

testemunha Jhonatan Lopes Nascimento para que compareça ao Juízo 

deprecado na data e horário designado por este Juízo (25 de março de 

2020 às 10:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – sistema 

lifesize.

6. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

7. Ciência ao MPE.

8. 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.: 651236 Nr: 881-06.2017.811.0064

 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): ISAEL DO CARMO RAMOS, JOICIELE OLIVEIRA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos: 4290-24.2016.811.0064 – Código: 642920.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 25 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 (25 de março 

de 2020 às 10:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Expeça-se carta precatória ao Juízo de Alto Taquari a fim de intimar a 

testemunha Jhonatan Lopes Nascimento para que compareça ao Juízo 

deprecado na data e horário designado por este Juízo (25 de março de 

2020 às 10:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – sistema 

lifesize.

6. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

7. Ciência ao MPE.

8. 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.: 686030 Nr: 16807-90.2018.811.0064

 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 HENRIQUE SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos: 973-76.2020.811.0064 – Código: 703623.

DESPACHO

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado .

2. Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393).

3. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Rondonópolis – MT, 30 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.: 683569 Nr: 14620-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY MOTA DA COSTA

 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: 14620-12.2018.811.0064 – Código 683569.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Wanderley Mota da Costa

Data e horário: quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, às 13h42min.

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 e do digno Defensor Público. 

Ausentes os demais.

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente 

intimado por hora certa acerca da presente solenidade, consoante 

observa-se da certidão de fl. 103, não compareceu sem motivo justificado. 

Diante disso, o processo seguirá sem a sua presença, na forma 

preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ademais, ante o não comparecimento das testemunhas Vilma de Souza e 

Silvio de Souza Neto, apesar de devidamente intimados, redesigno a 
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solenidade para o dia 07/10/2020, às 17h.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva em desfavor 

das testemunhas Vilma de Souza e Silvio de Souza Neto.

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.: 661078 Nr: 9851-92.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS S. 

DAMIAN - OAB:3615-B

 Código: 661078

Vistos etc.

Considerando que a diligência para intimar a vitima Kelen Zanin Oliveira 

restou infrutífera, proceda a intimação do advogado Dr. Renato Saito, 

inscrito na OAB nº 13392/MT, para que junte aos autos cópia da mídia 

encarta à fl. 205, isso no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, com a respectiva juntada, devolvam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665443 Nr: 13736-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MORAIS GOMES

 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 

do acusado LEONARDO MORAIS GOMES, 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. 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 

Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671506 Nr: 3870-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MORAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18.562-MT

 Código: 671506

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de JONAS MORAES PEREIRA, qualificado nos 

autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 147 do Código 

Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

 Narra a denúncia que, em 31/10/2017, durante o dia, na residência da 

vítima, localizada na Rua 22, Quadra 42, Lote 15, Bairro Dom Osório, em 

Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, com palavras, 

ameaçou de causar mal injusto e grave contra ex-companheira Andreia 

Cristina Correia, conforme BOPJC 2017.421345 de fls. 3/4 e declarações 

vitimárias de fls. 5.

Consta que, o denunciado e a vítima conviveram por dois anos e estavam 

separados há quatro meses. Infere-se que, o denunciado constantemente 

humilhava a vítima, diminuindo a sua autoestima e, por isso, ela tentou 

suicídio duas vezes.

 Depreende-se dos autos que, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado 

xingou a vítima de louca e neurótica, disse que ela devia estar no Hospital 

Paulo de Tarso e disse que se ela enchesse o saco ele daria um fim e a 

mataria.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

 A denúncia foi recebida em 09/05/2018 (fls. 48).

 O acusado foi devidamente citado em 11/06/2018 (fls. 52/53), tendo 

apresentado a resposta à acusação em 23/07/2018 (fls. 54/60).

Durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida dia nesta data 

10/07/2019 foram colhidas as declarações da vítima, de 01 testemunha e, 

ao final, foi realizado o interrogatório do acusado, e, por conseguinte, foi 

homologada a desistência de oitivas das testemunhas e declarada 

encerrada a instrução processual (fls. 81/85).

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, apresentou os 

memoriais, pugnando em suma, pela condenação do acusado nos termos 

da denúncia (fls. 86/87).

A combativa defesa, por sua vez, requereu em síntese, a absolvição do 

acusado, tendo em vista a ausência de provas. Alegou ainda que, o 

comportamento do acusado não configurou o crime de ameaça. 

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena 

no mínimo legal (fls. 90/98).

 É relatório. Passo a decidir.

 O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado JONAS 

MORAES PEREIRA a prática do delito descrito no Artigo 147 do Código 

Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

 Dispõe o Artigo 147 do Código Penal:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.”

 Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou, ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Assim, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de 

representar criminalmente contra o acusado, conforme declarações de fls. 

09 e termo de representação criminal fls. 10.

Portanto, o Ministério Público Estadual possui a necessária legitimidade 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando os autos 

em ordem.

A materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente 

no Boletim de Ocorrência, bem como corroborados pelas 

declarações/depoimentos colhidos tanto na fase de Inquérito Policial e em 

Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser 

atribuído ao denunciado.

No que tange à autoria delitiva, observo que está plenamente comprovada 

pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, 

sem divergências, repletas de detalhes, seguras e coerentes.

Consigno que as declarações de vítima em sede extrajudicial 

encontram-se encartadas às fls. 09.

Em Juízo, a vítima Andréia Cristina Correia, declarou o seguinte (termo de 

comparecimento fls. 82 e mídia audiovisual fls. 85):“in verbis”:

“(...) Que o acusado é ex-companheiro da vítima; Que não chegaram a ser 

casados, contudo, tiveram um relacionamento de 03 anos, entre idas e 

vindas; Que não tiveram filhos; Que era um relacionamento conturbado; 
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Que o acusado era uma pessoa difícil; Que sofria muita psicológica; Que 

não sofreu violência física; Que sempre fez tratamento psicológico; Que já 

fez o tratamento há 10 anos atrás, contudo, durante o relacionamento 

desencadeou tudo; Que em uma das brigas, houveram duas tentativas de 

suicídios; Que quando o acusado via que a vítima estava bem, ele ia 

procurar a depoente; Que acredita que essa violência era porque o 

acusado sentia-se inferior a depoente; Que o acusado era desempregado 

e a depoente é concursada; Que a vítima sempre manteve as despesas 

da casa; Que esporadicamente o acusado ajudava; Que o acusado falava 

que iria mudar, fazia promessas; Que o acusado mandou mensagem para 

a vítima dizendo que se não retirasse a denúncia não iria ficar assim; Que 

o acusado sempre falava que tinha vontade de matar a depoente; Que 

teve uma vez que o acusado foi até a porta do trabalho da depoente; Que 

o acusado traía a depoente; Que as atitudes da vítima eram reflexos das 

atitudes do depoente; Que o acusado falava que a depoente era louca; 

Que a ameaça ocorreu porque o acusado queria que a vítima retirasse o 

processo; Que quando fez o registro da ocorrência já estavam 

separados; Que teve uma vez que foi na casa do acusado buscar os 

pertences pessoais; Que confirma que ficou muito magoada com o 

acusado, por tudo que já tinha feito por ele; Que foi uma fase muito difícil; 

Que a depoente desesperou-se muito quando o acusado foi embora; Que 

via o acusado como uma possibilidade de felicidade; Que o acusado 

denegria a depoente; Que a depoente sentia-se um lixo; Que já teve 

problemas psicológicos, até pela profissão que exerce; Que quando 

conheceu o acusado estava em uma fase muito boa; Que fazia uso de 

bebida alcoólica, muito uso; Que saia para beber com o acusado; Que 

fazia muito uso de bebida alcoólica, sendo que nas duas tentativas de 

suicídio a depoente tinha feito uso de álcool; Que tinham momentos bons 

no relacionamento; Que o filho do acusado até hoje tem bom 

relacionamento com a depoente; Que as condutas do acusado faziam a 

vítima fazer uso de bebida alcoólica; Que o acusado residiu com a 

depoente vinte dias; Que depois cada um vivia na própria casa; Que o 

acusado dizia que não assumiria a vítima, sendo que só iria assumir 

alguém que valesse a pena; Que o acusado todos os dias estava na casa 

da depoente; Que teve uma tentativa de suicídio que o acusado ligou para 

a filha da vítima ir socorrer; Que o acusado tentou reaproximar-se da 

depoente; Que agora já está melhor; Que continua buscando tratamento 

psicológico; Que as atitudes do acusado machucaram muito; Que o 

acusado nunca agrediu a depoente fisicamente; Que não tem contato com 

o acusado, sendo que bloqueou ele das redes sociais; Que o acusado 

não respeitou as medidas protetivas; Que no começo da separação 

procurou o acusado; Que foram oito boletins de ocorrências contra o 

acusado; Que o acusado só parou depois que processo Maria da Penha; 

Que não tem intenção em se vingar do acusado; Que deseja apenas 

justiça;” (sic)

Já a testemunha Cheila Rodrigues Chaves, ao ser inquirida em Juízo, 

devidamente compromissada na forma da lei, declarou o seguinte (termo 

de comparecimento fls. 83 e mídia audiovisual fls. 85): “in verbis”:

“(...) Que não conheceu o acusado pessoalmente; Que a vítima e o 

acusado conviviam como marido e mulher; Que não presenciou os fatos; 

Que sabe apenas o que a vítima disse; Que a vítima tinha uma vida normal; 

Que a vítima era muito oprimida; Que o acusado agredia verbalmente a 

vítima e humilhava; Que a vítima falou sobre a depressão; Que a vítima 

fazia uso de bebida alcoólica; Que o durante a convivência com o 

acusado que a doença da vítima piorou; Que a vítima saiu do trabalho, teve 

muita dificuldade; Que a vítima relatou que sentia medo do acusado, pois 

ele rondava o trabalho dela; Que nunca falou com o acusado sobre o 

assunto; Que não tem proximidade com o acusado; Que hoje a vítima está 

bem abalada; Que a vítima tomou medicação para vir para o fórum; Que o 

acusado humilhava muito a vítima; Que a depoente era confidente da 

vítima; Que a vítima relatava agressões psicológicas, sofrimento, 

humilhações e ameaças;” (sic)

 O acusado Jonas Moraes Pereira, ao ser ouvido em Juízo, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, declarou o seguinte (termo de 

comparecimento fls. 84 e mídia audiovisual fls. 85):“in verbis”:

“(...) Que conviveu com a vítima um mês; Que namorou com a vítima seis 

meses; Que também ficaram seis meses separados; Que depois de 

reatarem tentou uma vida conjugal com a vítima; Que nunca ameaçou a 

vítima; Que morou com a vítima um mês; Que possui uma renda fixa, pois 

tem uma casa de aluguel; Que não humilhava a vítima, tampouco, a 

ofendia; Que os pais das filhas da vítima agrediam a ofendida tanto 

fisicamente, quanto psicologicamente; Que o depoente não tem nada a ver 

com as dívidas da vítima; Que não ameaçou a vítima de morte; Que na data 

descrita na denúncia estava separado da vítima; Que quando casou 

novamente já tinha um tempo separado da ofendida; Que quando a vítima 

tentou suicídio, ela mandou mensagem no celular do depoente falando que 

tinha tomando veneno; Que foi na casa do ex-marido da vítima pedir ajuda; 

Que quando chegaram à vítima estava passando mal e vomitando; Que 

não procurou a vítima; Que a vítima procurava o acusado; Que não deseja 

causar mal à vítima; Que separou da vítima porque as ideias não batiam; 

Que a vítima criava a coisas da imaginação dela; Que senti que salvou a 

vida da vítima; Que não sente que prejudicou a vítima; Que o 

relacionamento com a vítima tinha chegado ao fim; Que não procurou mais 

a vítima; Que não foi nos locais onde a vítima estava; Que não foi no local 

de trabalho da vítima; Que foi o depoente que bloqueou a vítima no 

facebook e no whatsapp; Que não deve nada para a vítima; Que a vítima 

não pagou nada para o depoente; Que não tem nada sobre a história do 

fogão; Que quando foi morar com a vítima levou os objetos novos e 

quando separou-se a vítima queria ficar com tudo; Que a vítima tinha crise 

depressiva; Que a vítima surtava do nada; Que nunca foi preso; Que esse 

é o primeiro processo; Que nunca teve problemas com a justiça;” (sic)

Assim, diante de todo o conjunto probatório, sobretudo, da narrativa da 

vítima, não vislumbro nenhum indício de que ela estivesse incriminando 

injustamente o acusado.

Ademais, a testemunha inquirida em Juízo, não presenciou os fatos 

narrados na exordial acusatória, entretanto, narrou o sofrimento 

experimentado pela ofendida e ainda, relatou que a vítima era ameaçada 

pelo réu.

Consigno ainda que, ainda que a vítima tenha problemas psicológicos e/ou 

problemas com bebidas alcoólicas, tais situações não possuem o condão 

de tirar a credibilidade de suas palavras, tampouco quaisquer situações 

autorizam o acusado a proferir ameaças, denegrir ou humilhar a mulher.

 Assim sendo, entendo que a culpabilidade do acusado restou 

sobejamente evidenciada pela prova oral acostada aos autos, 

considerando que não há quaisquer divergências entre os relatos da 

vítima. Ao contrário, em meu sentir, têm-se narrativas que se completam, 

dessa forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

 Frise-se, contudo, que a promessa de mal injusto e grave lançado pelo 

acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, 

consoante se observa das declarações constantes dos autos sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa, inclusive tendo a vítima declarado: 

“acusado mandou mensagem para a vítima dizendo que se não retirasse a 

denúncia não iria ficar assim” (sic)

 Diante disso, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a consumação 

do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Vol. 

2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

 “Consumação. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça 

pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma 

conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva 

intimação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime 

é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta 

queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” 

grifos nosso.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 

11.340/2006, mormente quando a palavra da ofendida adquire especial 

relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as 

provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Assim sendo, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente 

caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente 
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comprovadas.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado JONAS 

MORAES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da 

conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal, nos termos da 

Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado.

 A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é 

de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o 

mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e 

deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor 

da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

 III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a 

pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006. Assim, agravo em 15 (quinze) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância 

atenuante.

 Logo, a pena intermediária a que se chega é de 02 (dois) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.

Ademais, consigno que não existem circunstâncias atenuantes para 

serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, 02 (dois) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JONAS MORAES PEREIRA, a cumprir a 

pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime 

inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal).

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de

 Justiça de Mato Grosso .

 Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

 Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas, que devem ser 

calculadas pela Contadoria judicial.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

seu Advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 5)Expeça-se 

Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais 

desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623147 Nr: 6062-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MOREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANI - OAB:17.202

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado MÁRCIO MOREIRA DE SÁ, 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. 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 JustiçaMaria Pires 

da Silva BonfaniAdvogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 689907 Nr: 2820-50.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRICO DIAS SULEMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYLANE BENEVIDES DA 

SILVA - OAB:23479/O

 Processo Penal nº 2820-50.2019.811.0064 (Código 689907)

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de HENRICO DIAS SULEMAN, qualificado nos 

autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no Artigo 21 do 

Decreto Lei nº 3.688/41 e Artigo 147 , Artigo 163, Parágrafo único, I, na 

forma do Artigo 69, todos do Código Penal, em observância ao disposto na 

Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 

19h00min, na residência comum, localizada na Rua 08, nº 26, Quadra 10, 
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Bairro Residencial Bela Vista em Rondonópolis/MT, o denunciado Henrico 

Dias Suleman agindo com consciência e vontade, com puxão de cabelo, 

praticou vias de fato contra a companheira Suelyn Suemi da Mata Nakumo.

 Dispõe, ainda, a exordial acusatória que, no dia do ocorrido o denunciado 

agindo com consciência e vontade, com atos e ações violentos, destruiu, 

deteriorou e inutilizou o pára-brisa do carro, a impressora e a televisão da 

companheira Suelyn Suemi da Mata Nakumo.

 Extrai-se da prefacial que, a vítima e o denunciado conviveram por 03 

(três) meses e que Henrico Dias Suleman era usuário de drogas e 

frequentemente consumia bebida alcoólica.

 Depreende-se que, em 28 de fevereiro de 2019, o denunciado, em visível 

estado de embriaguez, chegou à residência, momento em que a vítima 

pediu para que o mesmo se internasse em uma clínica de recuperação e, 

também chamou os pastores da igreja para que oferecessem tratamento a 

ele.

 Diante disso, o denunciado ficou exaltado e, injustificadamente, destruiu, 

inutilizou e deteriorou a impressora, a televisão e o para-brisa do carro da 

vitima e puxou os cabelos dela, sendo necessária a intervenção dos 

pastores para conter Henrico Dias Suleman até que Suelyn Suemi da Mata 

Nakumo saísse da residência.

 A preambular relata que, em 01 de março de 2019, o denunciado retornou 

para residência, dizendo que não ficaria internado na clinica de 

recuperação.

 Ato continuo, a vítima disse que acionaria a policia militar, diante disso, o 

denunciado afirmou que se ela o fizesse iria se arrepender.

 Noticia a prefacial, por fim, que o denunciado ao ser interrogado 

confessou parcialmente os fatos.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 93/2019 (fls. 

04/45).

Verifica-se que denúncia foi recebida em 20 de março de 2019 (fls. 

82/84).

 O acusado foi devidamente citado em 21 de março de 2019 (fls. 91/92).

Diante disso, consta resposta à acusação juntada à fls. 95/99.

Com efeito, foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 114/116 

e mídia fl. 117).

Em seguida, foram carreadas as alegações finais sob a forma de 

memoriais do Ministério Pública e da Defesa (fls. 119/121 e fls. 123/128).

Após, foi encerrada a instrução probatória e vieram-me os autos 

conclusos.

É relatório. Passo a decidir.

 O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado HENRICO 

DIAS SULEMAN a prática dos crimes descritos nos Artigo 21 do Decreto 

Lei nº 3.688/41 e Artigo 147, Artigo 163, Parágrafo único, I, na forma do 

Artigo 69, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 

11.340/2006.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era 

companheiro da vítima e possuía uma relação íntima de afeto, 

circunstância que, aliada ao fato da infração penal ocorrer no ambiente 

doméstico ou familiar, atraem a competência deste Juízo Especializado 

para conhecer, processar e julgar o feito.

A respeito do assunto, a eminente Dra. Maria Berenice Dias já se 

manifestou no sentido de que: “verbis”:

“É obrigatório que a ação ou omissão ocorra na unidade doméstica ou 

familiar ou em razão de qualquer relação íntima de afeto, na qual o 

agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 

de coabitação. Modo expresso, ressalva a Lei que não há necessidade de 

vítima e agressor viverem sob o mesmo teto para configuração da 

violência doméstica ou familiar. Basta que agressor e agredida 

mantenham, ou já tenham mantido, um vínculo de natureza familiar.” (“A Lei 

Maria da Penha na Justiça”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 

2007. p. 40).

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as 

condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou 

requerimentos pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise 

do mérito da causa.

Portanto, ante a pluralidade de crimes, passo a analisar individualmente 

cada fato delitivo.

VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41):

O delito de vias de fato contém no seu dispositivo legal a seguinte 

redação:

 “Artigo 21. Decreto Lei nº 3.688/41- Praticar vias de fato contra alguém”. 

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil 

réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime”.

Na hipótese dos autos, é possível admitir-se haver prova da 

MATERIALIDADE, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial 

nº 93/2019, corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em 

sede extrajudicial como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do delito.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que está plenamente 

comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Frise-se, que há no feito comprovação da prática do crime de vias de fato, 

levando-se em consideração a narrativa da ofendida durante o Inquérito 

Policial. Senão vejamos:

 “(...) Que a declarante relata que ao conversar com seu esposo lhe 

oferecendo clinica para ajudar a parar de beber Henrico se alterou e ficou 

agressivo. Que a vitima chamou os pastores da igreja que ela congrega. 

Que os pastores foram até a casa do casal, mas durante a conversa com 

Henrico, o mesmo se alterou e foi para cima da vitima que foi aconselhada 

a sair de casa imediatamente. Que ao sair de casa Henrico impediu ela de 

sair com o carro, batendo própria cabeça no para-brisa e puxou ela pelo 

cabelo sendo defendida pelo pastor. (...)” fls. 17/18 - grifos nosso.

Por conseguinte, a vítima ao prestar depoimento perante a autoridade 

judicial declarou que o acusado puxou seus cabelos, “in verbis”:

 “(...) Que no dia dos fatos teve uma discussão com o acusado; Que o 

acusado estava embriagado; [...] Que não foi uma agressão; Que acionou 

a policia; Que chamou a policia porque não sabia o que fazer para conter 

o acusado; [...] Que à assinatura constante no Termo de Declaração é 

sua; Que confirma suas afirmações prestadas perante a autoridade 

policial; [...] Que o acusado tentou retirá-la de dentro do carro para que 

não saísse do local; [...] Que seu cabelo foi puxado quando o acusado 

tentou retirá-la do carro; Que o acusado puxou seus cabelos para retirá-la 

do carro; [...] Que esse foi o primeiro Boletim de Ocorrência que registrou 

contra o acusado; Que atualmente convive com acusado; [...] Que seu 

cabelo foi puxado; Que o acusado puxou apenas para retirá-la do carro; 

“... Ele me puxou, mas dai eu consegui tirar... sic” (...)” mídia de fl. 117 - 

grifos nosso.

Dessa forma, examinando as declarações da vítima durante o Inquérito 

Policial e na audiência de instrução e julgamento, em meu sentir, restou 

evidente a ocorrência do crime de vias de fato.

 Por tal razão, esta Magistrada tem a segurança necessária para prolatar 

sentença condenatória, muito embora a vítima tenha tentado, sem 

sucesso, retirar o dolo da conduta do acusado.

Apesar disso, estou convencida que a vítima amenizou a versão dos 

fatos, tendo em vista que o acusado trata-se de alguém que ela tem uma 

relação afetiva e o ato de defendê-lo é uma tentativa de preservar a 

família.

Neste caso especifico, a palavra da vítima fica isolada, principalmente, 

frente ao conjunto probatório contido nos autos que demonstra de forma 

nítida que o acusado praticou o crime de vias de fato imputado a ele nesta 

Ação Penal.

 Igualmente, em referência a comprovação da autoria, afigura-se sua 

constatação pelo depoimento da testemunha Rodolfo Merlim, uma vez que 

o mesmo ao narrar os fatos perante as psicólogas e assistentes sociais 

deste Juízo apontou o acusado como autor do delito em tela, cuja 

transcrição é de extrema relevância: “in verbis”:

“(...) Ressalta que acompanhou todo fato relatado em Boletim de 

Ocorrência pela vitima, que em momento algum o indiciado quis retornar 

para o tratamento e como na instituição ninguém fica preso, teme que ele 

saia e possa tentar algo contra a Suelyn. (...)” sic, Relatório de Estudo 

Psicossocial, fl. 61, Rodolfo Merlim, grifos nosso.

 De outro norte, o acusado, ao ser interrogado na fase de Inquérito Policial, 

não admitiu a prática delituosa que lhe é imputada (fls. 25/27).

 Por conseguinte, na audiência de instrução e julgamento, mantendo uma 

linha defensiva, o acusado confessou ter puxado os cabelos da vítima, 

porém, afirmou que não houve dolo de sua conduta (mídia de fl. 117).

Desta feita, após analisar os depoimentos do acusado restou evidente que 

suas alegações não coadunam com as provas colhidas durante a 

instrução processual, fato que demonstra apenas o intuito do mesmo se 

eximir da responsabilidade do crime que lhe foi imputado.

Anoto, também, que o fato do acusado estar embriagado no momento em 

que praticou o crime não é suficiente para absolvê-lo.

Nesse sentido, convém transcrever a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que ao julgar o recurso de Apelação nº 103716/2016, 

que manteve a condenação do acusado pelo crime de ameaça e lesão 

corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, senão vejamos:
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“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO DA DEFESA – PRETENDE A 

ABSOLVIÇÃODO CRIME DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA 

VÍTIMA E DE DOLO ESPECÍFICO AMEAÇA DE MORTE – TEMOR 

EVIDENCIADO EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA CAUSADA PELO ÁLCOOL – 

NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – PLEITEA A ABSOLVIÇÃO DA 

LESÃO CORPORAL SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA – 

VERSÃO DA OFENDIDA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL – 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrando o acervo probatório, à saciedade, 

que a ameaça de morte perpetrada pelo acusado provocou sério temor à 

vítima, imperiosa a condenação. Não há falar em atipicidade penal da 

ameaça proferida pelo acusado, ao argumento de não existir o dolo de 

intimidação por força da embriaguez, quando esta é provocada 

deliberadamente pelo próprio agente. A embriaguez causada pelo álcool 

somente exclui a imputabilidade penal do agente se for completa, 

proveniente de caso fortuito ou força maior, de modo a torná-lo 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, como estabelece 

o §1º do art. 28 do Código Penal. Nos crimes praticados com violência 

doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de 

especial valor e credibilidade, sobretudo quando ratificada por outros 

elementos de provas constantes dos autos, como no caso em apreço em 

que as lesões por ela relatadas foram confirmadas pelo exame de lesão 

corporal. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO Nº 103716/2016 

(...)” grifos nosso.

 Igualmente, não afasta a possibilidade de condenação do acusado, sob o 

argumento do mesmo ter utilizado entorpecente no dia dos fatos, uma vez 

que o consumo de drogas foi voluntário, descaracterizando as hipóteses 

excludentes de culpabilidade previstas no Artigo 28 do Código Penal.

Como se sabe, a atuação sob efeito de entorpecente não configura 

excludente da imputabilidade, somente seria excluída se a ação do mesmo 

for proveniente de caso fortuito ou força maior, de modo a torná-lo 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, como estabelece 

o §1º do Artigo 28 do Código Penal, o que não é o caso dos autos.

Destarte, a jurisprudência dispõe que o uso voluntário de substância 

entorpecente antes do cometimento do crime não afasta a imputabilidade 

penal. Vejamos:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA. CONDENAÇÃO. 

MANUTENÇÃO. PRESENÇA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIVO. 

IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. 

CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. 

RESPONSABILIDADE PENAL. RECONHECIMENTO. I - Nas infrações penais 

praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se 

de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por prova 

testemunhal. II - O delito de ameaça é crime formal e independe, por isso, 

de resultado, consumando-se no momento em que a vítima toma 

conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e 

grave. III - O crime de ameaça não exige para a sua configuração o animus 

freddo. IV - Conforme a teoria da actio libera in causa, o uso voluntário de 

substância entorpecente antes do cometimento do crime não afasta a 

imputabilidade penal. V - Comprovada a veiculação de palavras 

intimidativas à vítima, o dolo do agente de amedrontá-la e a capacidade da 

sua conduta para produzir este resultado, a condenação pelo crime de 

ameaça é medida que se impõe. VI - Recurso conhecido e desprovido. 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - Apelacao 

Criminal: APR 20140310130493 DF 0012872- 81.2014.8.07.0003 – grifos 

nosso”.

No caso vertente, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 

21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), uma vez que a Ação Penal encontra-se 

lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e 

autoria do crime.

DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

 Dispõe o Artigo 147 do Código Penal:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.”

 Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou, ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Outrossim, verifica-se que o parágrafo único rege que o crime somente 

se procede mediante representação da ofendida, sendo que o 

prosseguimento da se dá quando a vítima representa no prazo de 06 

(seis) meses do conhecimento do autor da infração penal (Artigo 103 do 

Código Penal).

 Assim, nota-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de 

representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de 

representação criminal à fl. 19.

No entanto, Suelyn Suemi da Mata Nakumo retratou-se da representação 

criminal e requereu o arquivamento do processo, conforme consta à fl. 80.

 Desta forma, devido à previsão feita no Artigo 16 da Lei nº 11.430/06, a 

renúncia (leia-se retratação) da representação, nos casos de violência 

doméstica, poderá ser feita no mesmo prazo de 06 (seis) meses, antes do 

recebimento da denúncia o que ocorreu no caso em tela.

Insta consignar, por relevante, que não foi realizada audiência de 

retração, todavia, durante toda instrução processual a vítima narrou que o 

acusado não proferiu ameaças contra ela, consoante consta na mídia de 

fl. 117.

 No caso em foco, não se deve abolir a retratação de fl. 80 e presumir 

interesse da vítima no prosseguimento da Ação Penal.

Nesse sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci defende a 

imprescindibilidade da representação da vítima, “in verbis”:

 “(...) 25. Ação pública condicionada: O Ministério Público somente está 

autorizado a agir, ingressando com a Ação Penal, caso a vitima ofereça 

representação, o que reforça a ideia de que é preciso que a parte 

ofendida tenha, de fato, levado a sério a intimidação feita pelo agente. 

Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, página 742)” grifos nosso.

 Portanto, desde que não ofertada a representação, tratando-se de Ação 

Penal pública condicionada, faltou, realmente, legitimidade para a Justiça 

Pública intentar a presente Ação Penal, nos termos do Artigo 147 do 

Código Penal.

O Artigo 103 do Código Penal dispõe: “Salvo disposição expressa em 

contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se 

não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que 

veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do Artigo 100 

deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da 

denúncia” grifos nosso.

 Assim sendo, tendo em vista a inexistência de representação da vítima 

que demonstra o seu desinteresse, ocorrendo na hipótese, causa 

extintiva de punibilidade, com fundamento no Artigo 107, IV Código Penal.

DO CRIME DE DANO (ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO 

CÓDIGO PENAL):

 Nos termos do Artigo 163, Parágrafo Único, Inciso I, do Código Penal, 

configura-se crime de dano qualificado:

 “(...) Artigo 163. CP - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: [...]

Parágrafo único - Se o crime é cometido: I - com violência à pessoa ou 

grave ameaça; [...] Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, 

além da pena correspondente à violência. (...)”

O crime de dano ocorre quando a ação delituosa ocasiona lesão ao bem 

juridicamente protegido, nesse sentido a abalizada lição doutrinária de 

Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 13ª Ed., rev., at. e 

amp, Edit. RT, pág. 842) dispõe, “in verbis”:

“(...) É o prejuízo material ou moral causado a alguém por conta de 

deterioração ou estrago de seus bens. A constituição Federal 

expressamente dá proteção ao individuo que sofre dano, ao preceituar 

que é assegurada a indenização por dano material, moral ou a imagem 

(Artigo5º, v). Nesse contexto, entretanto é o dano referente à pessoa, 

não à coisa. O Código Penal, por sua vez, cuidando da proteção ao 

patrimônio – bem constitucionalmente protegido também – tipificou a 

conduta de quem destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia (...)”

 Ora, como se sabe, pretende-se atribuir ao acusado Henrico Dias 

Suleman, a prática do crime de dano qualificado no âmbito doméstico.

No caso vertente a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos 

autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial nº 

93/2017, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a 

instrução processual.

Na sequência, no tocante à comprovação da AUTORIA, evidente 

afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente 

demonstrada pelos depoimentos da vítima e pela confissão do acusado.

 Consigno que, o acusado confessou expressamente o crime imputado a 

ele nesta Ação Penal, conforme consta no Termo de Qualificação, Vida 

Pregressa e Interrogatório de fls. 25/27 e mídia de fl. 117.

 Nesse sentido, corroborando com a confissão do acusado têm-se o 

depoimento da vítima em fase extrajudicial, noticiando o crime de dano, “in 
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verbis”:

 “(...) Que Henrico quebrou a impressora, televisão, para-brisa do carro, 

deu cabeçada no portão. Que por estar transtornado os pastores 

tentaram segurar o Henrico e a vitima saiu de casa. (...)” sic, fl. 17, grifos 

nosso.

Por conseguinte, as declarações da ofendida em Juízo são uníssonas, 

sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e 

encontram-se concatenadas com o depoimento prestado por ela durante o 

Inquérito Policial. Senão vejamos:

 “(...) Que no meio da discussão para contê-la o acusado acabou batendo 

com a cabeça no para-brisa do carro; Que o acusado esbarrou no 

para-brisa de seu carro no meio da discussão; [...] Que o acusado bateu 

com a cabeça no para-brisa para contê-la para que não saísse com o 

veiculo; Que não sabia como conter o acusado por isso chamou a policia; 

Que queria conter o acusado; Que queria que o acusado parasse de 

beber; Que prestou depoimento na Delegacia; [...] Que o acusado quebrou 

a impressora e a televisão; Que nesse momento não estava no local, 

somente o Pastor e o Coordenador; Que o acusado faz uso apenas de 

bebida alcoólica; Que o acusado é viciado em álcool por esse motivo faz 

tratamento na Comunidade Terapêutica; [...] Que acionou a policia com o 

único objetivo de conter o acusado, pois não sabia como ele reagiria 

depois; [...] Que o acusado quebrou o para-brisa do carro, a impressora e 

a televisão; Que não estava mais na residência quando o acusado fez 

isso; Que estava presente o pastor e o coordenador da Comunidade 

Terapêutica quando o acusado quebrou os objetos; Que o acusado jogou 

a impressora no chão; Que não sabe como o acusado quebrou a 

televisão; Que a TV estava quebrada; Que foi o pastor que disse que o 

acusado tinha quebrado os objetos; Que o para-brisa do carro ele 

quebrou com a cabeça; (...)” mídia de fl. 117, grifos nosso.

 Dessa forma, para aplicação da qualificadora do inciso I do parágrafo 

único do Artigo 163 do Código Penal, há a necessidade de que tenha 

havido violência ou grave ameaça contra a pessoa, como meio para se 

atingir a um fim.

Neste sentido, a doutrina em relação ao delito de dano qualificado (Artigo 

163, § Único, inciso I, do Código Penal), assevera de forma clara e lúcida 

que:

“(...) A forma correta de redação deveria ser (violência ou grave ameaça 

à pessoa), e não como consta no tipo (violência à pessoa e grave 

ameaça), já que ambas as circunstâncias são dirigidas a pessoa humana. 

Trata-se da violência física ou da ameaça séria e voltada contra a pessoa, 

e não contra a coisa, pois a destruição, inutilização ou deterioração, 

prevista no caput, já abrangem violência contra a coisa (...)”. (Guilherme 

de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 13ª Ed., rev., at. e amp, Edit. 

RT, pág. 843).” grifos nosso.

 In casu, do conjunto probatório composto pelos depoimentos da vítima, 

deixa evidente que o acusado praticou o delito de dano qualificado 

descrito na denúncia.

Isso porque, o acusado provocou, com violência, destruição da 

impressora, televisão e do para-brisa do carro da vitima, tal conduta 

caracteriza crime de dano, este qualificado pelo emprego de grave 

ameaça e violência contra pessoa (Artigo 163, I, do Código Penal).

Aliás, diferente do que afirma a defesa, verifica-se que a culpabilidade do 

acusado restou sobejamente evidenciada pela declaração do mesmo em 

Juízo, mormente quando declarou expressamente que ficou “nervoso” e, 

para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, quebrando os móveis 

que guarneciam a residência da vítima e o para brisa do carro dela.

 Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao 

acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, 

já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da 

culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente 

reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, Artigo 103 c.c Artigo 

225, todos do Código Penal e, ainda, Artigo 61, caput, do Código de 

Processo Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL do acusado 

HENRICO DIAS SULEMAN, pela decadência do direito de ação, no crime de 

ameaça (Artigo 147 do Código Penal) e JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para 

CONDENÁ-LO pela prática das condutas criminosas descritas Artigos 21 

do Decreto-Lei 3.688/41 e 163, Parágrafo único, I, na forma do Artigo 69, 

todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado Henrico Dias Suleman.

 VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41):

A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta 

ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

 A “culpabilidade, 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 culpabilidade, é normal do tipo, não devendo 

ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito 

são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, o acusado não os ostenta, ante o teor 

da Súmula 444 STJ.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes 

para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

 O motivo do crime acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e 

de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é 

elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes 

ao tipo penal.

 Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante 

descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o 

crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista 

no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês de prisão simples a pena do 

acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a 

de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

In casu, o acusado confessou que cometeu o crime de descrito no Artigo 

21 do Decreto Lei nº 3.688/1941, no entanto, verifica-se que o mesmo 

agregou ao seu depoimento tese defensiva.

 Diante disso, considerando que a confissão foi utilizada efetivamente 

como um dos elementos de convicção, impõem-se a aplicação da 

atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, por força 

da Súmula 545-STJ.

Por tais razões, a reprimenda deve ser atenuada em 15 (quinze) dias de 

prisão simples, chegando-se a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão 

simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja 01 (um) 

mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

 DO CRIME DE DANO (ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO 

CÓDIGO PENAL):

A pena prevista é detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, 

além da pena correspondente à violência.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena do acusado:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o 

acusado total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e 

deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta, ante o teor da 

Súmula 444 STJ.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o 

acusado com violência, danificou móveis que guarneciam a residência da 

vitima e o párabrisa do carro dela, sem nenhuma motivação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.
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VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a 

registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e 

angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, 

sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do 

mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante 

descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o 

crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista 

no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias a pena do 

acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a 

de 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

 Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da 

confissão (Artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal), haja vista que o 

acusado confessou o delito.

 Por tais razões, a reprimenda deve ser atenuada em 01 (um) mês e 10 

(dez) dias nesta segunda fase, chegando-se a 08 (oito) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.

 Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 08 (oito) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em 

consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado HENRICO DIAS SULEMAN, a cumprir a 

pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão 

simples pelo crime de vias de fato (Artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41) e 

08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de dano 

qualificado (Artigo 163, § Único, Inciso I, do CP), em regime inicial aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do CP), já observada à regra do Artigo 387, § 

2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em 

momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso .

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais que devem 

ser calculadas pela Contadoria Judicial.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e 

Advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 5)Expeça-se 

Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais 

desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se. 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.: 695462 Nr: 7849-81.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 7849-81.2019.811.0064 - Código: 695462.

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, 05 de dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694504 Nr: 6929-10.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NEIVA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-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 resposta à acusação, por escrito, no 
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prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens da 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 Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 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 Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis, 06 de Dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 696854 Nr: 9170-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA ZATTAR BATISTA, MARINELZA 

RODRIGUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 9170-54.2019.811.0064 - Código: 696854.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 695462 Nr: 7849-81.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 695462

Vistos etc.

Aguarde-se a citação do acusado.

 Às providências.

 Rondonópolis, 21 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014659-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME (REU)

GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA (REU)

EDUARDO BENEZ (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para no prazo de 

05 ( cinco ) dias, manifestar acerca da devolução das correspondência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012411-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVO PAULO ULIANA (REU)

DS MECANICA DIESEL LTDA (REU)

SHEILA ADRIANA DE NORONHA ULIANA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias,manifestar acerca da devolução da correspondência de ID 

28694779.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012411-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVO PAULO ULIANA (REU)

DS MECANICA DIESEL LTDA (REU)

SHEILA ADRIANA DE NORONHA ULIANA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca da devolução das correspondências de 

ID 28248731 e ID 28694779.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014761-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAPITAL AGENCIA E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VERONI SALETE ROVERSI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca da devolução da correspondência de ID 

28698715.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014822-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA BEATRICE BONFIGLIO TRENTIN (REU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no endereço de ID 

28700638, devendo referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica 

autorizada a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que 

referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da 

diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008263-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca da devolução das correspondências de 

ID 28703815 e ID 28703826.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014825-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA BEATRICE BONFIGLIO TRENTIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no endereço 

apontado na correspondência de ID 28706404 , devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008531-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS 00023877197 (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação, intimo a parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da devolução das correspondências de ID 

28706423 e ID 28706428.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004512-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

KESEDE MARTINS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para no prazo de 

05 (cinco), manifestar acerca da devolução da correspondência de ID 

28709067.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004398-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ROBERTO PINTO (REU)

WANDER LIMPEZAS URBANAS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 
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acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000211-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000211-93.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CALCARIO 

MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: MARCELO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte autora para efetuar 

preparo das custas processuais e taxas judiciárias, no prazo de 15 dias. 

Se preparadas, conclusos. Se não preparadas, determino a devolução da 

presente missiva, com as devidas anotações e baixas de estilo, 

consignando nosso cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000247-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE POSSAMAI OAB - PR21631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000247-38.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA 

SINOP S/A Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. O que torna impossível as verificações 

necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o regular 

preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE HEEMANN PASQUALOTTO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000267-29.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA REU: EDILENE HEEMANN PASQUALOTTO Vistos etc. 

Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O que 

torna impossível as verificações necessárias que devem ser feitas por 

este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das 

custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000273-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. M. (AUTOR)

V. C. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELE TAMIS CHEROBIN OAB - 006.231.311-88 (REPRESENTANTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

eo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000273-36.2020.8.11.0015. AUTOR: V. C. C. M., S. C. 

M. REPRESENTANTE: ARIELE TAMIS CHEROBIN REU: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. A parte requerente pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custa e despesas do processo. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

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

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, 
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comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005421-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANASA CONFECCOES - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONIS PEIXOTO FARIAS OAB - SC48701 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABOR DA FRUTA ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005421-96.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VANASA 

CONFECCOES - EIRELI - EPP EXECUTADO: SABOR DA FRUTA ARTIGOS 

DO VESTUARIO EIRELI - EPP Vistos etc. Cumpra-se integralmente a 

determinação lançada no Id. 25634051, efetivando-se a busca de veículos 

em nome da parte demandada, via sistema RENAJUD, conforme já 

deferido. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005634-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM OAB - GO24217 

(ADVOGADO(A))

LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE OAB - GO25336 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

DALTON BENONI MARTINI (REQUERIDO)

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT8677-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS CASOTTI OAB - RS38513 (ADVOGADO(A))

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES OAB - GO20620 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005634-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: 

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI, DALTON BENONI MARTINI, 

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI, REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI, 

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI Vistos etc. Manifeste-se a parte 

contrária sobre a proposta de acordo apresentada pelo requerente no Id. 

28159587, em 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000301-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VENDRAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALEX VANONI OAB - PR43339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS CAMINHÕES (REQUERIDO)

EDSON SENGER (REQUERIDO)

JOAO GABRIEL DE PAULA BEVILAQUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000301-04.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MAURO 

VENDRAME REQUERIDO: EDSON SENGER, JOAO GABRIEL DE PAULA 

BEVILAQUA, SS CAMINHÕES Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

efetuar preparo das custas processuais e taxas judiciárias, no prazo de 

15 dias. Se preparadas, conclusos. Se não preparadas, determino a 

devolução da presente missiva, com as devidas anotações e baixas de 

estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000293-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS PRESTES (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARY ELISE ARDIGO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000293-27.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

HENRIQUE CAMPOS DA SILVA, PATRICIA SANTOS PRESTES REQUERIDO: 

MARY ELISE ARDIGO DA SILVA Vistos etc. A parte requerente pugna 

pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado 

aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e 

despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277721 Nr: 14659-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES, 

JOSÉ MARCELO COPANSKI, BRAZ MARIO AFONSO, NIVEA DENIZE 

GUTHIER, COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, Aline 
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Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, PAULO MORELI - OAB:17.760-MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO 

a recolhida em favor da COMARCA DE CLÁUDIA/MT, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181377 Nr: 2296-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DE SOUZA THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ IORI, para 

devolução dos autos nº 2296-16.2013.811.0015, Protocolo 181377, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199525 Nr: 2247-38.2014.811.0015

 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 Intime-se o advogado da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente suas alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126365 Nr: 5579-52.2010.811.0015

 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: JAIME BONVECHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., AUTO 

SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY PETERSON BARBOSA DE 

OLIVERA - OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:21295, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611/MT

 Intimem-se os advogados das partes para manifestarem, no prazo legal, 

acerca do laudo pericial acostado às fls. 342/346.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78454 Nr: 6821-85.2006.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANDERSON VINICIUS ENORE DO COUTO - OAB:, JORGE 

ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo legal, acerca dos 

extratos das pesquisas do sistema CEI às fls. 227/228.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63975 Nr: 3654-94.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ AUTO PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265, JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 7.576, 

MARIA CECILIA DE LIMA GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração às fls. 203/209 foram 

opostos no prazo legal. Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se 

o advogado da parte executada para, querendo apresentar as 

Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89074 Nr: 6439-58.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLAIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, THAIS SILVA MENDES - OAB:12.638 MT, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107944 Nr: 335-79.2009.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA XAVANTE, IDAIR BROCH, CARMEN PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011048-81.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO PASQUALOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HAUAGGE OAB - PR82056 (ADVOGADO(A))

ALLAN MARCEL PAISANI OAB - PR45467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRALDA FRANCISCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011048-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CEZAR 

AUGUSTO PASQUALOTTO EXECUTADO: MIRALDA FRANCISCA DOS 

SANTOS Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial, tendo como 

parte exequente Cezar Augusto Pasqualotto e como parte executada 

Miralda Francisca dos Santos, ambos qualificados. Entre um ato e outro, 

as partes em petição de Id. 27721815/27721816, reiterada em Id. 

27771575, informaram acordo entabulado, requerendo sua homologação. 

Relatados e examinados. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregada forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e 

definidas as condições, cumpridas, homologo o acordo travado entre as 

partes, por decisão interlocutória, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Por conseguinte, a teor do art. 922 do CPC, sobresto o andamento 

do processo pelo prazo de cumprimento do acordo. Decorrido o prazo da 

suspensão, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a parte exequente 

em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde logo cientificada 

de que sua inércia será interpretada como quitação total da quantia 

acordada e consequentemente extinto o processo, nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925 do CPC Custas e despesas processuais, pelo 

exequente, conforme acordado. A respeito dos honorários advocatícios, 

cada parte arcará com os de seu respectivo patrono, dispensado o 

pagamento dos honorários em favor do terceiro acordante, causídico do 

exequente, em virtude de sua expressa renúncia no item 3.3.1.3 da minuta 

de acordo. Por fim, nos termos do subitem 3.3.1.2 do acordo, levante-se o 

arresto realizado no rosto dos autos, conforme decisão de id. 19890042. 

Expeça-se ofício à 2° Vara Federal Cível e Criminal de Sinop/MT, para que 

proceda a baixa do arresto efetuado no rosto dos autos n° 

1000781-02.2017.4.01.3603. Intimem-se. Cumpra-se. P. I. C. Sinop - MT, 30 

de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010533-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON JOSE DISTEFANO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ OAB - MT0014276A 

(ADVOGADO(A))

GRACIELA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT21543/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BONATTO ZONTA (EXECUTADO)

EUSEBIO ZONTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010533-80.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: EMERSON 

JOSE DISTEFANO RIBEIRO EXECUTADO: EUSEBIO ZONTA, ADRIANA 

BONATTO ZONTA Decisão proferida em audiência: “Vistos etc. Execução 

de título extrajudicial em que as partes, depois de extenso navegar 

processual, enfim promoveram o último acordo supra, que HOMOLOGO 

como decisão interlocutória, a produzir os seus legais e jurídicos efeitos, a 

teor dos arts. 334, § 11, e 139, inciso V, do Código de Processo Civil, e 

840/850 do Código Civil, constituindo seus termos como parte integrante 

do decisium. Observado mais de um pedido da parte exequente para o 

trâmite processual prioritário, tratando-se de idoso. Com efeito, a careira 

de identidade de Id. 9809547 afiança que ele nasceu em 15/12/1948. Está 

com 71 anos. Comprovada sua condição, a merecer a prioridade 

processual de acordo com o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Cadastre-se como tal, garantindo o 

trâmite processual. Custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, na forma acordada. Oficie-se incontinenti ao 

Serviço Registral do 1° Oficio desta comarca para levantar a averbação 

anotada no item III do acordo supra ora homologado. Publicada em 

audiência. Cientificada a parte exequente de que seu silencio nos 10 dias 

seguintes ao acordo implicará na extinção do processo pelo pagamento, 

nos termos nele expressos. Saem os presentes intimados. Intime-se. 

Cumpra-se”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006399-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006399-39.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Ante a suspensão do 

expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso/MT, a 

audiência preliminar para tentativa de conciliação restou prejudicada, 

conforme vislumbrado em certidão de id. 22990118. Assim, por um 

imperativo da lei, redesigno a audiência de conciliação para o dia 21 de 

setembro de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006136-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BONFADA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS OAB - MT0016935A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA EVANGELISTA ROCHA 03722165105 (REU)

VANESSA EVANGELISTA ROCHA (REU)

RESTAURANTE E CHURRASCARIA PAMPAS GRILL EIRELI (REU)

ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006136-07.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ADRIANO 

BONFADA REU: VANESSA EVANGELISTA ROCHA 03722165105, 

ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA, VANESSA EVANGELISTA ROCHA, 

RESTAURANTE E CHURRASCARIA PAMPAS GRILL EIRELI Vistos etc. Ante 

a suspensão do expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato 

Grosso/MT, a audiência preliminar para tentativa de conciliação restou 

prejudicada, conforme vislumbrado em certidão de id. 22990140. Assim, 

por um imperativo da lei, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

21 de setembro de 2020, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador 

do CEJUSC. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a pessoa dos 

seus advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não 

realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus 

§§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o 

prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. No mais, cumpra-se a decisão de id. 20969778. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007324-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSN ALBINO SIEBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRASA PROMOCOES DE VENDAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007324-35.2019.8.11.0015. AUTOR(A): EDSN ALBINO 

SIEBRE REU: COBRASA PROMOCOES DE VENDAS LTDA Vistos etc. Ante 

a suspensão do expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato 

Grosso/MT, a audiência preliminar para tentativa de conciliação restou 

prejudicada, conforme vislumbrado em certidão de id. 22990696. Assim, 

por um imperativo da lei, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

21 de setembro de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador 

do CEJUSC. Expeça-se carta precatória à comarca de JUARA-MT, no 

endereço indicado na petição de Id. 25209299, visando a citação da parte 

acionada com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. No mais, 

cumpra-se a decisão de id. 21004356. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

inter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000092-35.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ADAO 

MORETTO REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. O fato de uma das partes 

esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 28 de setembro de 2020, às 

12:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 
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condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000219-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

NTER ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000219-70.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ELI MARIA DE 

OLIVEIRA BOENO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 28 de setembro de 2020, às 

13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000224-92.2020.8.11.0015. AUTOR(A): DOMINGOS 

CONCEICAO REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. O fato de uma 

das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 28 de 

setembro de 2020, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 
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hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000232-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000232-69.2020.8.11.0015. AUTOR(A): DOMINGOS 

CONCEICAO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. O fato de uma 

das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 28 de 

setembro de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000279-43.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARINALVA 

PEREIRA COSTA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. O fato de uma 

das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 28 de 

setembro de 2020, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 
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acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000290-72.2020.8.11.0015. AUTOR(A): VILMA 

APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 28 de setembro de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMYLLA ALMEIDA MIRANDA (REU)

TAIZE DA SILVA BATISTA BRANDAO DE CARVALHO (REU)

RODRIGO SILVA GUIMARAES (REU)

RAFAEL BRANDAO DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

inte ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo:  1000298-49.2020.8.11.0015.  AUTOR(A) : 

COLONIZADORA SINOP S A REU: RAFAEL BRANDAO DE CARVALHO, 

TAIZE DA SILVA BATISTA BRANDAO DE CARVALHO, RODRIGO SILVA 

GUIMARAES, KAMYLLA ALMEIDA MIRANDA Vistos etc. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de outubro de 2020, às 12:00 

horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo 

deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, necessariamente não se confundindo 

com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 134 de 448



conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000302-86.2020.8.11.0015. AUTOR(A): VILMA 

APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 05 de outubro de 2020, às 13:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000310-63.2020.8.11.0015

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000310-63.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LAERCIO 

SANTOS DE ABREU REQUERIDO: AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - 

ME, AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. Vistos etc. 

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. 

Designo o dia 27 de fevereiro de 2020, às 14:30 horas, para inquirição de 

testemunhas. Informe o juízo deprecante, para fins das intimações de 

estilo. Intimem-se. Sinop – MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000317-55.2020.8.11.0015. AUTOR(A): VILMA 

APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. O fato 

de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra 

no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

outubro de 2020, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 
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acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

in ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000376-43.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LAURITA 

ALVES DA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

outubro de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009284-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KRONE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS "DE TAL (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009284-26.2019.8.11.0015. AUTOR(A): NELSON 

KRONE REU: JOSÉ CARLOS "DE TAL Vistos etc. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de outubro de 2020, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, necessariamente não se confundindo 

com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. À míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 
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ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Não havendo 

contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000422-32.2020.8.11.0015. AUTOR(A): RAMIRO DA 

CONCEICAO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

outubro de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

inetr ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000113-11.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI 

Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito 

sem resolução de mérito. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

inetr ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000113-11.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI 

Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 
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ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito 

sem resolução de mérito. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008002-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008002-50.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA 

MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Antes de qualquer providência, com a finalidade de obter 

elementos suficientes, a fim de definir se é necessário o saneamento do 

feito, com o encaminhamento para instrução ou o seu julgamento 

antecipado, determino seja oficiado ao Banco Bradesco, agência n.º 764, 

localizado na av. dos Tarumãs, n.º 764, centro, Sinop-MT, a fim de que 

apresente, em 05 dias, a cópia do comprovante da ordem de pagamento 

no valor de R$ 524,84, cuja beneficiária foi a parte autora, em setembro de 

2017. Com a resposta, manifestem-se as partes no mesmo prazo acima 

assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008393-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008393-05.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MIGUEL JOSE 

FERREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Antes 

de qualquer providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, 

a fim de definir se é necessário o saneamento do feito, com o 

encaminhamento para instrução ou o seu julgamento antecipado, 

determino seja oficiada a Caixa Econômica Federal, agência n.º 854, 

localizada na av. Governador Júlio Campos, n.º 1.303, Centro, Sinop/MT, a 

fim de que apresente, em 05 dias, a cópia do comprovante da ordem de 

pagamento/crédito no valor de R$ 623,22, cuja beneficiária foi a parte 

autora, em agosto/2018. Com a resposta, manifestem-se as partes no 

mesmo prazo acima assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010701-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMASCENO DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010701-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCELO 

DAMASCENO DA ROSA Vistos etc. Acolho os autos no estado em que se 

encontram. Por conseguinte, trata-se de ação de Busca e Apreensão de 

rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA: LIFAN, 

MODELO: FOISON PU 13L, CHASSI: 9V41A1E47G0100567, PLACA: 

QBX5907, ANO: 2015/2016, RENAVAM: 01127903184, COR: PRATA, 

melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de inadimplemento 

de um consórcio grupo/cota nº 9062/028, mediante Contrato de Alienação 

Fiduciária em garantia de bens móveis, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. Requereu a parte autora a expedição de ofício ao Detran 

com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o bem e 

expedição de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de 

cobrar IPVA da parte autora por período anterior a consolidação da 

propriedade. Advogou pela concessão de reforço policial e ordem de 

arrombamento, bem como os benefícios do art. 212 do CPC e a apreensão 

dos documentos do veículo. É a breve síntese. Decido a pretensão liminar. 

O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi registrado na repartição 

de trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na 

forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada 

encontra-se evidenciada por meio de carta com AR, entregue no endereço 

informado, exatamente aquele anotado no contrato. Regular a notificação 

da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a 

parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito 

no contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e 

apreensão deve ser deferida. Contudo, é risível e folgaz requerer a 

expedição de oficio ordenando à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que período e de quem for, é 

o mesmo que vedar o Estado do direito de arrecadar em benefício do 

responsável tributário. O pedido não guarda sentido e lógica tributária 

alguma, sendo inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito 

de litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação 

fiduciária dá margens de garantia e vantagens suficientes ao credor 

fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender estes tipos de 

isenção ou liberação do Estado em benefício de um particular. Além disso, 

inexiste elementos fáticos consistentes relacionados diretamente com o 

objeto da ação que autorizem a pretendida medida extrema de emprego da 

força pública em proteção de interesse privado, somente factível quando 

forem detectadas resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem 

diretamente o respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto 

não observados. Do mesmo modo, a ordem de arrombamento somente 

pode ser autorizada quando constatada a resistência da parte requerida 

em entregar o bem objeto da ação, o que será noticiado ao juízo, via de 

regra, pelo oficial de justiça, se for o caso. Quando então, será adotada 

as medidas cabíveis. Por outro lado, por se tratar de imposição legal (CPC, 

art. 212, § 2°), as intimações, assim como as citações e penhoras, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário regular estabelecido de funcionamento do serviço judiciário, desde 

que observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Portanto, se for o caso e houver motivo comprovado, a diligência de busca 

e apreensão poderá ser agilizada fora do regular horário de expediente, o 

que desde logo deve ser deferido. De igual forma é claro o disposto no § 

14º do art. 3º, da LAF 911/1969, o qual estabelece o dever do requerido 
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entregar o bem e seus respectivos documentos em cumprimento ao 

mandado de busca e apreensão, além do que, não se verifica nenhum 

óbice a pretensão almejada, muito menos prejuízo as partes, devendo, 

portanto, ser deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão 

do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos com seus 

documentos, assim como os benefícios do art. 212 do CPC; e indeferir os 

seguintes pedidos: a) a retirada de quaisquer ônus e encargos vinculados 

ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de 

abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda 

que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim 

ocorrer; c) o pedido de reforço policial e ordem de arrombamento. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o 

com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 

1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Ademais, postergo a análise do 

pedido sucessivo para pesquisa de ativos financeiros em nome da parte 

requerida via sistema BACENJUD, posto que inoportuno nesta fase 

processual já que sequer foi tentada a citação da parte contrária, 

devendo, portanto, ser analisada futuramente no momento adequado. 

Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está indicado 

explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 27 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009250-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAMYLI MARTINS VERZUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SALERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009250-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TAMYLI 

MARTINS VERZUTTI REQUERIDO: VALDIR SALERI Vistos etc. É cediço que 

a denunciação da lide, meio de intervenção de terceiro, visa garantir a 

ação de regresso em face do obrigado, por lei ou por contrato, que tinha a 

responsabilidade de arcar com os prejuízos despendidos pelo denunciante 

em decorrência de convenção ou lei prévia. Nesse sentido, o contrato de 

seguro acostado aos autos comprova a relação do denunciante e 

denunciado, a demonstrar superficialmente, existência de obrigação em 

reparar os danos materiais ocorridos no veículo em decorrência do 

acidente. Assim, defiro a denunciação à lide da Seguradora Generali Brasil 

Seguros S.A. pois, a princípio, é responsabilidade dela, no que concerne 

ao veículo segurado, arcar com os valores despendidos em juízo pela 

parte requerida até o limite da apólice. Assim, cite-se a litisdenunciada, no 

endereço informado pelo denunciante em Id. 17697118, no prazo de 15 

dias, para apresentar contestação. Após, se contestada a ação, intime-se 

a requerente; se contestada a denunciação, intime-se o denunciante, 

ambas para apresentar impugnação no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010701-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMASCENO DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010701-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCELO 

DAMASCENO DA ROSA Vistos etc. Acolho os autos no estado em que se 

encontram. Por conseguinte, trata-se de ação de Busca e Apreensão de 

rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA: LIFAN, 

MODELO: FOISON PU 13L, CHASSI: 9V41A1E47G0100567, PLACA: 

QBX5907, ANO: 2015/2016, RENAVAM: 01127903184, COR: PRATA, 

melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de inadimplemento 

de um consórcio grupo/cota nº 9062/028, mediante Contrato de Alienação 

Fiduciária em garantia de bens móveis, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. Requereu a parte autora a expedição de ofício ao Detran 

com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o bem e 

expedição de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de 

cobrar IPVA da parte autora por período anterior a consolidação da 

propriedade. Advogou pela concessão de reforço policial e ordem de 

arrombamento, bem como os benefícios do art. 212 do CPC e a apreensão 

dos documentos do veículo. É a breve síntese. Decido a pretensão liminar. 

O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi registrado na repartição 

de trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na 

forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada 

encontra-se evidenciada por meio de carta com AR, entregue no endereço 

informado, exatamente aquele anotado no contrato. Regular a notificação 

da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a 

parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito 

no contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e 

apreensão deve ser deferida. Contudo, é risível e folgaz requerer a 

expedição de oficio ordenando à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que período e de quem for, é 

o mesmo que vedar o Estado do direito de arrecadar em benefício do 

responsável tributário. O pedido não guarda sentido e lógica tributária 

alguma, sendo inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito 

de litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação 

fiduciária dá margens de garantia e vantagens suficientes ao credor 

fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender estes tipos de 

isenção ou liberação do Estado em benefício de um particular. Além disso, 

inexiste elementos fáticos consistentes relacionados diretamente com o 

objeto da ação que autorizem a pretendida medida extrema de emprego da 

força pública em proteção de interesse privado, somente factível quando 

forem detectadas resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem 

diretamente o respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto 

não observados. Do mesmo modo, a ordem de arrombamento somente 

pode ser autorizada quando constatada a resistência da parte requerida 

em entregar o bem objeto da ação, o que será noticiado ao juízo, via de 

regra, pelo oficial de justiça, se for o caso. Quando então, será adotada 

as medidas cabíveis. Por outro lado, por se tratar de imposição legal (CPC, 

art. 212, § 2°), as intimações, assim como as citações e penhoras, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário regular estabelecido de funcionamento do serviço judiciário, desde 

que observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Portanto, se for o caso e houver motivo comprovado, a diligência de busca 

e apreensão poderá ser agilizada fora do regular horário de expediente, o 

que desde logo deve ser deferido. De igual forma é claro o disposto no § 

14º do art. 3º, da LAF 911/1969, o qual estabelece o dever do requerido 

entregar o bem e seus respectivos documentos em cumprimento ao 

mandado de busca e apreensão, além do que, não se verifica nenhum 

óbice a pretensão almejada, muito menos prejuízo as partes, devendo, 

portanto, ser deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão 

do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos com seus 

documentos, assim como os benefícios do art. 212 do CPC; e indeferir os 

seguintes pedidos: a) a retirada de quaisquer ônus e encargos vinculados 

ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de 

abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda 

que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim 

ocorrer; c) o pedido de reforço policial e ordem de arrombamento. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo, o qual deverá ser 
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mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o 

com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 

1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Ademais, postergo a análise do 

pedido sucessivo para pesquisa de ativos financeiros em nome da parte 

requerida via sistema BACENJUD, posto que inoportuno nesta fase 

processual já que sequer foi tentada a citação da parte contrária, 

devendo, portanto, ser analisada futuramente no momento adequado. 

Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está indicado 

explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 27 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

inetr ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000113-11.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI 

Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito 

sem resolução de mérito. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000142-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000142-61.2020.8.11.0015. AUTOR(A): RODOBENS 

CAMINHOES CUIABA S/A REU: ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE Vistos etc. 

Ação monitória com base em “Nota fiscal e comprovante de entrega de 

mercadoria”, aviada por Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S/A., em 

face de Andre de Oliveira Andrade, ambos qualificados, cujos valores 

disponibilizados não foram adimplidos. O documento de Id. 27965748 

aponta, com efeito, a existência de relação jurídica entre as partes, 

indicando possível pendência no adimplemento dos valores pactuados. 

Logo, cite-se a parte requerida para pagar o débito apresentado em 15 

dias; ou, querendo, neste mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. 

Expeça-se mandado de citação e pagamento, na forma requerida, 

cientificando-se a parte demandada que o pronto pagamento a isentará 

das custas e despesas processuais, sujeitando-se a honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Neste caso, a parte 

requerente dará quitação da obrigação, nos termos do § 1.° do art. 701 do 

Código de Processo Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se 

não houver cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos 

no prazo assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no 

art. 513 e seguintes do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000154-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. PROENCA TRANSPORTES E SERVICOS ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

inter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000154-75.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: AUTO 

CENTER TUIUIU LTDA - EPP EXECUTADO: M. PROENCA TRANSPORTES E 

SERVICOS ME - ME Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial 

proposta por Auto Center Tuiuiu Ltda. EPP, em face de M. Proença 

Transportes e Serviços ME, ambos qualificados. Na forma dos arts. 827 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, se indicados 

bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as 

partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de 

eventuais bens penhorados, em regra, com a parte exequente (CPC, arts. 

829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com 

as ressalvas da Lei. Da penhora deverá ser intimados a parte executada e 

seu eventual cônjuge. Este último apenas na hipótese de a constrição 

recair sobre bem imóvel. Dicção dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo 

juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos 

arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 

1.º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Poderá a parte exequente, como forma de presunção absoluta contra 

terceiros, averbar, mediante apresentação no Registro competente, de 

cópia do auto ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra 

terceiros, conforme art. 844 do CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, 

será feita pelo oficial de justiça. Se tiver divergência a respeito ou o bem 

tiver peculiaridades que exijam conhecimentos técnicos especializados, 

poderá ser nomeado avaliador com maior expertise, às expensas de quem 

assim der causa. O que será decidido oportunamente, se necessário. 

Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a avaliação do imóvel, 

neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, o que 
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seria recomendável, em homenagem, dentre outros primados, à economia 

e celeridade processual, à razoável duração do processo, à cooperação 

e à efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre 

outros, dos arts. 870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. 

Sobre o laudo de avaliação que advirá, em respeito aos princípios do 

contraditório e da não surpresa ou da dialeticidade, manifestem-se as 

partes em 05 dias. Se tiver insurgência ou forem divergentes, conclusos 

para decisão. Forte nos arts. 874 e 875 do CPC. Caso contrário, se 

dispensada a avaliação, nos termos acima definidos, ou realizada e 

resolvidas eventuais discrepâncias pronunciadas, manifeste-se, em 

seguida, a parte exequente se pretende a adjudicação, nos termos dos 

arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a adjudicação, por opção do 

credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a alienação, por 

iniciativa particular da própria parte exequente ou por corretor; ou ainda 

em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio de leiloeiro público 

credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obediente 

aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. Arbitro, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser 

reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O 

prazo para embargar a execução será de 15 dias e contar-se-á da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000177-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA COLACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALEXANDRE PEREIRA MACIEL OAB - SC31095 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURICIO FRANCISCO BEZERRA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000177-21.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANA LUCIA 

COLACO REU: AMAURICIO FRANCISCO BEZERRA Vistos etc. Ação 

monitória com base em um “cheque”, proposta por Ana Lúcia Colaço em 

face de Amauricio Francisco Bezerra e Amauricio Francisco Bezerra, 

ambos qualificados, cujo valor disponibilizado não foi integralmente 

adimplido. O documento de Id. 28020039 aponta, com efeito, a existência 

de relação jurídica entre as partes, indicando possível pendência no 

adimplemento do valor pactuado. Logo, cite-se a parte requerida para 

pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo 

prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará das custas processuais, estabelecidos, 

neste caso, os honorários advocatícios da parte ex adversa em 5% do 

valor atribuído à causa, sendo que a parte requerente dará quitação da 

obrigação, nos termos do art. 701, caput, e § 1°, do Código de Processo 

Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver 

cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo 

assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e 

seguintes do CPC. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Procedam-se as intimações de praxe 

diretamente a quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. 

Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000206-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CARLOS TUSSET ME (REU)

LUDMILA ANA DE JESUS FURQUIM TUSSET (REU)

GILBERTO CARLOS TUSSET (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000206-71.2020.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL REU: GILBERTO CARLOS TUSSET ME, GILBERTO CARLOS 

TUSSET, LUDMILA ANA DE JESUS FURQUIM TUSSET Vistos etc. Ação 

monitória proposta por Banco do Brasil S/A., em face de Gilberto Carlos 

Tusset - ME, Gilberto Carlos Tusset e Ludmila Ana de Jesus Furquim, 

todos qualificados, com base em termo de adesão ao regulamento do 

cartão BNDS sob o n° 118.014.371, cujo valor disponibilizado não foi 

adimplido, embora utilizados meios convincentes a tal mister. Os 

documentos de Id. 28071538/28071941 apontam, com efeito, a existência 

de relação jurídica entre as partes, indicando possível pendência no 

adimplemento dos valores pactuados. Logo, cite-se a parte requerida para 

pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo 

prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará das custas processuais, estabelecidos, 

neste caso, os honorários advocatícios da parte ex adversa em 5% do 

valor atribuído à causa, sendo que a parte requerente dará quitação da 

obrigação, nos termos do art. 701, caput, e § 1°, do Código de Processo 

Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver 

cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo 

assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e 

seguintes do CPC. Procedam-se as intimações de praxe diretamente a 

quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000261-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELANIR RAMME (REQUERIDO)

CARLOS DOMINGOS BAU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000261-22.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA 

REQUERIDO: CARLOS DOMINGOS BAU, ZELANIR RAMME Vistos etc. 

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, 

à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000064-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000064-38.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TANIA 

MONTEIRO TRZINSKI REU: RONALDO DA SILVA CARVALHO Vistos etc. 

Ação monitória proposta por Tânia Monteiro Trzinski pessoa jurídica, 

representada por Tânia Monteiro Trzinski, em face de Ronaldo da Silva 

Carvalho, ambos qualificados, com base em uma “duplicata”, cujos valores 

disponibilizados não foram integralmente adimplidos, embora utilizados 

meios convincentes a tal mister. Os documentos de Id. 11277511 e 

11277512 apontam, com efeito, a existência de relação jurídica entre as 

partes, indicando possível pendência no adimplemento dos valores 

pactuados. Logo, cite-se a parte requerida para pagar o débito 

apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo prazo, oferecer 

embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e pagamento, na 

forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o pronto 

pagamento a isentará das custas processuais, estabelecidos, neste caso, 

os honorários advocatícios da parte ex adversa em 5% do valor atribuído 

à causa, sendo que a parte requerente dará quitação da obrigação, nos 

termos do art. 701, caput, e § 1°, do Código de Processo Civil. Advirta-se 

ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da obrigação e 

nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o processo 

prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e seguintes do CPC. 

Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está indicado 

explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1008173-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELY HERMES MEURER SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008173-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A REQUERIDO: NOELY HERMES MEURER 

SANTANA Vistos etc. Cuida-se de pedido de notificação judicial formulado 

por Colonizadora Sinop S/A. em face de Noely Hermes Meurer Santana, 

ambos qualificados. A notificação tem lugar a quem tiver interesse em 

manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente 

relevante. Neste caso poderá notificar pessoas participantes de alguma 

relação jurídica que os envolvam, de modo a dar-lhes ciência de seu 

propósito. Também o interessado poderá notificar o requerido para que 

faça ou deixe de fazer o que aquela entenda ser de seu direito. Se a 

pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o 

juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de 

direito. Mas não é o caso do processo, tratando-se este de notificação 

comum acima tratada. O interessado almeja o fim específico de notificar a 

acionada para, voluntariamente, comparecer ao escritório do acionante e 

regularizar as pendências existentes referente à aquisição de um imóvel 

urbano denominado Lote 08, Quadra 51, Jardim das Oliveiras, desde a 

data de 10 de maio de 2016, com área de 360 m², adquirido através do 

contrato de compromisso de compra e venda nº 018749. De acordo com o 

art. 202 do Código Civil, “a interrupção da prescrição, que somente poderá 

ocorrer uma vez, dar-se-à”, dentre outras hipóteses, “por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor”. Factível, destarte, a notificação, 

posto que, além dos aludidos requisitos, atendidos os pressupostos e 

condições da ação, inclusive o preparo da causa. Isto posto, defiro o 

pedido de notificação judicial, conforme autorizado pelos art. 719/729 do 

Código de Processo Civil. Notifique-se conforme requerido, mediante 

mandado e a entrega de contra-fé da inicial e dos documentos que a 

instruem. Feita a notificação, ordeno que sejam as peças do processo 

materializadas e entregues à parte notificante, na forma do art. 729 do 

Código de Processo Civil, vindo os autos conclusos para julgamento e 

arquivamento, com as baixas e anotações devidas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000380-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEDRO MESSIAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000380-80.2020.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: THIAGO PEDRO MESSIAS Vistos etc. Ação monitória 

proposta por Banco do Brasil S/A., em face de Thiago Pedro Messias, 

ambos qualificados, com base em CDC – Empréstimo – BB Crédito 

Automático n° 910263475, cujos valores disponibilizados não foram 

adimplidos, embora utilizados meios convincentes a tal mister. Os 

documentos de Id. 28247665/28247670 apontam, com efeito, a existência 

de relação jurídica entre as partes, indicando possível pendência no 

adimplemento dos valores pactuados. Logo, cite-se a parte requerida para 

pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo 

prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará das custas processuais, estabelecidos, 

neste caso, os honorários advocatícios da parte ex adversa em 5% do 

valor atribuído à causa, sendo que a parte requerente dará quitação da 

obrigação, nos termos do art. 701, caput, e § 1°, do Código de Processo 

Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver 

cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo 

assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e 

seguintes do CPC. Procedam-se as intimações de praxe diretamente a 

quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000400-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELONI TEREZINHA DE LIMA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

int ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000400-71.2020.8.11.0015. DEPRECANTE: BANCO PAN 

DEPRECADO: BELONI TEREZINHA DE LIMA Vistos etc. Cumpra-se a 

deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com 

as anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CALIXTO DE SOUZA OAB - SP229633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGRO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000415-40.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MENTA 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. EXECUTADO: MASTER AGRO MAQUINAS 

E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME Vistos etc. Ação de execução 
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de título extrajudicial proposta por Menta Máquinas Agrícolas Ltda., em 

face de Master Agro Máquinas e Implementos Agrícolas Eireli, todos 

qualificados. Na forma dos arts. 827 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o 

prazo sem pagamento, se indicados bens à penhora, expeça-se mandado 

de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, expeça-se mandado de penhora e de avaliação 

de bens porventura encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 

845/846), de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, tanto 

quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite 

da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte exequente 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei. Da penhora deverá ser intimados a parte 

executada e seu eventual cônjuge. Este último apenas na hipótese de a 

constrição recair sobre bem imóvel. Dicção dos arts. 841 e 842 do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. 

Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte 

executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se preferencialmente 

de indicações da parte exequente. Tudo em conformidade com o disposto 

nos arts. 830, caput e § 1.º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Poderá a parte exequente, como forma de presunção absoluta 

contra terceiros, averbar, mediante apresentação no Registro competente, 

de cópia do auto ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra 

terceiros, conforme art. 844 do CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, 

será feita pelo oficial de justiça. Se tiver divergência a respeito ou o bem 

tiver peculiaridades que exijam conhecimentos técnicos especializados, 

poderá ser nomeado avaliador com maior expertise, às expensas de quem 

assim der causa. O que será decidido oportunamente, se necessário. 

Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a avaliação do imóvel, 

neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, o que 

seria recomendável, em homenagem, dentre outros primados, à economia 

e celeridade processual, à razoável duração do processo, à cooperação 

e à efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre 

outros, dos arts. 870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. 

Sobre o laudo de avaliação que advirá, em respeito aos princípios do 

contraditório e da não surpresa ou da dialeticidade, manifestem-se as 

partes em 05 dias. Se tiver insurgência ou forem divergentes, conclusos 

para decisão. Forte nos arts. 874 e 875 do CPC. Caso contrário, se 

dispensada a avaliação, nos termos acima definidos, ou realizada e 

resolvidas eventuais discrepâncias pronunciadas, manifeste-se, em 

seguida, a parte exequente se pretende a adjudicação, nos termos dos 

arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a adjudicação, por opção do 

credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a alienação, por 

iniciativa particular da própria parte exequente ou por corretor; ou ainda 

em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio de leiloeiro público 

credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obediente 

aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. Arbitro, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser 

reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. Por 

fim, conforme autoriza o art. 782, § 3.º, do CPC, expeça-se certidão de 

débito atualizado, entregando-se à parte exequente, para os fins devidos, 

a ser comprovado nos autos. Calha assentar que a inscrição pretendida 

deverá ser feita a cargo da parte interessada, mesmo porque os órgãos 

de proteção ao crédito, como Serasa, SPC ou qualquer outro são 

entidades privadas que visam lucro e, a princípio, não são alcançados 

pela assistência judiciária gratuita. Ademais, conforme autoriza o art. 828, 

do CPC, expeça-se certidão comprobatória de ajuizamento da ação, 

entregando-se à parte exequente, para os fins devidos, a ser comprovado 

nos autos virtuais. Vale ressaltar que é dever da parte exequente 

comunicar ao juízo as averbações realizadas, no prazo máximo de 10 dias 

da sua concretização. Havendo a formalização da penhora de bens 

suficientes a satisfação da dívida, deve o exequente efetuar o 

cancelamento daquelas não penhoradas em igual prazo, sob pena de 

indenizar a parte contrária. Inteligência dos §§§ 1°, 2° e 5° do art. 828, do 

CPC. O prazo para embargar a execução será de 15 dias e contar-se-á da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008393-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008393-05.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MIGUEL JOSE 

FERREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Antes 

de qualquer providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, 

a fim de definir se é necessário o saneamento do feito, com o 

encaminhamento para instrução ou o seu julgamento antecipado, 

determino seja oficiada a Caixa Econômica Federal, agência n.º 854, 

localizada na av. Governador Júlio Campos, n.º 1.303, Centro, Sinop/MT, a 

fim de que apresente, em 05 dias, a cópia do comprovante da ordem de 

pagamento/crédito no valor de R$ 623,22, cuja beneficiária foi a parte 

autora, em agosto/2018. Com a resposta, manifestem-se as partes no 

mesmo prazo acima assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008874-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008874-65.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ODILA RANGEL 

AGUIAR REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Antes de 

qualquer providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, a 

fim de definir se é necessário o saneamento do feito, com o 

encaminhamento para instrução ou o seu julgamento antecipado, 

determino seja oficiado ao Banco Santander, agência n.º 4168, localizado 

na Rua das Nogueiras, n.º 883, Centro, Sinop-MT, a fim de que apresente, 

em 05 dias, a cópia do comprovante da ordem de pagamento no valor de 

R$ 8.364,60, cuja beneficiária foi a parte autora, em 23/02/2015. Com a 

resposta, manifestem-se as partes no mesmo prazo acima assinalado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008005-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008005-05.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA 

MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Antes de qualquer providência, com a finalidade de obter elementos 

suficientes, a fim de definir se é necessário o saneamento do feito, com o 

encaminhamento para instrução ou o seu julgamento antecipado, 

determino seja oficiado ao Banco Bradesco S/A., agência n.º 953, 

localizado na av. dos Tarumãs, n.º 764, Jardim Maringá, Sinop-MT, a fim de 

que apresente, em 05 dias, a cópia do comprovante da ordem de 

pagamento no valor de R$ 181,01, cuja beneficiária foi a parte autora, em 

janeiro/2018. Com a resposta, manifestem-se as partes no mesmo prazo 

acima assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008305-64.2019.8.11.0015

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008305-64.2019.8.11.0015. AUTOR(A): DIONIZIA DA 

SILVA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. Antes de qualquer 

providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, a fim de 

definir se é necessário o saneamento do feito, com o encaminhamento 

para instrução ou o julgamento antecipado da lide, determino seja carreado 

aos autos pela parte autora, em 05 dias, extrato bancário no período de 

janeiro a fevereiro do ano de 2014, da conta bancária n.º 638-6, de sua 

titularidade, localizada no Banco Bradesco, agência 0953. Com o aporte do 

extrato, diga a parte requerida no mesmo prazo acima assinalado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008007-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO OAB - MT19654-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA OAB - MT17858 (ADVOGADO(A))

KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO OAB - MT26406/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008007-72.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA 

MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Antes de qualquer providência, com a finalidade de obter elementos 

suficientes, a fim de definir se é necessário o saneamento do feito, com o 

encaminhamento para instrução ou o seu julgamento antecipado, 

determino seja oficiado ao Banco Bradesco, agência n.º 953, conta 

corrente n.º 10001854, localizado na av. dos Tarumãs, n.º 764, Jardim 

Maringá, Sinop-MT, a fim de que apresente, em 05 dias, a cópia do 

comprovante da ordem de pagamento no valor de R$ 377,24, cuja 

beneficiária foi a parte autora, em março de 2016. Com a resposta, 

manifestem-se as partes no mesmo prazo acima assinalado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008029-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO OAB - MT26406/O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO OAB - MT19654-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA OAB - MT17858 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008029-33.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CECILIA DA 

SILVA REU: BANCO PAN Vistos etc. Antes de qualquer providência, com 

a finalidade de obter elementos suficientes, a fim de definir se é 

necessário o saneamento do feito, com o encaminhamento para instrução 

ou o seu julgamento antecipado, determino seja oficiado ao Banco Itaú 

Unibanco S/A., agência n.º 8218, conta corrente n.º 37789, localizado na 

av. Governador Júlio Campos, n.º 442, Centro, Sinop-MT, a fim de que 

apresente, em 05 dias, a cópia do comprovante da ordem de pagamento 

dos créditos disponibilizados na referida conta, cuja beneficiária foi a 

parte autora, em 09/11/2015. Com a resposta, manifestem-se as partes no 

mesmo prazo acima assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006972-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006972-77.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELI MARIA DE 

OLIVEIRA BOENO REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos etc. Verificado da 

peça inaugural que a parte autora é denominada João de Castro, 

devidamente qualificada. No entanto, quando da distribuição dos 

presentes autos foi cadastrado, pelo nobre causídico, como parte autora 

Eli Maria de Oliveira Boeno, o que certamente inviabilizará a intimação dos 

atos processuais pelo D.J.E. Assim, determino a alteração do polo ativo, a 

fim de excluir o nome de Eli Maria de Oliveira Boeno e incluir João de 

Castro. No mais, antes de qualquer providência, com a finalidade de obter 

elementos suficientes, a fim de definir se é necessário o saneamento do 

feito, com o encaminhamento para instrução ou o seu julgamento 

antecipado, determino seja oficiado ao Banco Bradesco S/A., agência n.º 

9530, conta corrente n.º 29793, a fim de que apresente, em 05 dias, a 

cópia do comprovante da ordem de pagamento de R$ 872,86, cuja 

beneficiária foi a parte autora, em 20/03/2018. Sem prejuízo, no mesmo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 144 de 448



lapso, determino seja carreado aos autos pela parte autora extrato 

bancário no período de março do ano de 2018, de sua titularidade, 

localizada no Banco Bradesco, agência n.º 9530. Com as respostas, 

digam as partes no mesmo prazo acima assinalado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008236-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008236-32.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOAO DE 

CASTRO REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos etc. Antes de qualquer 

providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, a fim de 

definir se é necessário o saneamento do feito, com o encaminhamento 

para instrução ou o seu julgamento antecipado, determino seja oficiado ao 

Banco Bradesco S/A., agência n.º 9530, conta corrente n.º 29793, a fim 

de que apresente, em 05 dias, a cópia do comprovante das ordens de 

pagamentos de R$ 872,86 e R$ 1.057,10, cuja beneficiária foi a parte 

autora, em 20/03/2018. Sem prejuízo, no mesmo lapso, determino seja 

carreado aos autos pela parte autora extrato bancário no período de 

março do ano de 2018, de sua titularidade, localizada no Banco Bradesco, 

agência n.º 9530, conta 29793. Com as respostas, digam as partes no 

mesmo prazo acima assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008216-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA OAB - MT17858 (ADVOGADO(A))

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-O (ADVOGADO(A))

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO OAB - MT19654-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

inter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008216-41.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO 

XIMENDES DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos etc. Antes de qualquer 

providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, a fim de 

definir se é necessário o saneamento do feito, com o encaminhamento 

para instrução ou o julgamento antecipado da lide, determino seja carreado 

aos autos pela parte autora, em 05 dias, extrato bancário no período de 

maio/2018 a fevereiro/2019, da conta bancária n.º 638-6, de sua 

titularidade, localizada no Banco Bradesco, agência 0953. Com o aporte do 

extrato, diga a parte requerida no mesmo prazo acima assinalado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013449-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO MARTINELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013449-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCIO 

ROBERTO MARTINELLO Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA:FIAT, MODELO: STRADA 

WORKING CD, CHASSI: 9BD578341E7787108, PLACA: OAR6362, ANO: 

2014, RENAVAM: 00996550747, COR: BRANCA, melhor descrito nos 

autos, com pleito liminar, em virtude de inadimplemento de um consórcio 

grupo/cota nº 8216/004, mediante Contrato de Alienação Fiduciária em 

garantia de bens móveis, nos termos da cópia inclusa do instrumento 

contratual, incorrendo em mora conforme documentação apresentada. 

Requereu a parte autora a expedição de ofício ao Detran com o fito de 

retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o bem e expedição de 

ofício à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA da 

parte autora por período anterior a consolidação da propriedade. Advogou 

pela concessão de reforço policial e ordem de arrombamento, bem como 

os benefícios do art. 212 do CPC e a apreensão dos documentos do 

veículo. É a breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere o processo, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada encontra-se 

evidenciada por meio de carta com AR, que apesar de retornado com a 

informação endereço insuficiente foi remetida ao endereço informado, 

exatamente aquele anotado no contrato. Regular a notificação da mora. 

Nesse sentido, estando devidamente comprovada as diversas tentativas 

de constituir o devedor em mora, sendo que nenhuma delas retornou com 

o aviso de recebimento assinado, pelo contrário, retornaram todas com 

informações de endereço insuficiente, mudou-se ou ausente, conforme 

documentos de Id. 28338558, 28338560, 28338561e 28338562, a 

evidenciar assim uma possível alteração de endereço da parte devedora 

sem informar o credor. Ainda, cumpre destacar que o retorno da 

notificação com a informação “mudou-se”, desde que enviado no 

endereço do contrato, não exime o requerido de sua responsabilidade 

visto que é dever dela informar ao credor a mudança de endereço. Nestas 

circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte requerida 

inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, 

cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que 

efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do 

Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser 

deferida. Contudo, é risível e folgaz requerer a expedição de oficio 

ordenando à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar 

IPVA do veículo, seja de que período e de quem for, é o mesmo que vedar 

o Estado do direito de arrecadar em benefício do responsável tributário. O 

pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação do 

Estado em benefício de um particular. Além disso, inexiste elementos 

fáticos consistentes relacionados diretamente com o objeto da ação que 

autorizem a pretendida medida extrema de emprego da força pública em 

proteção de interesse privado, somente factível quando forem detectadas 

resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem diretamente o 

respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto não observados. 

Do mesmo modo, a ordem de arrombamento somente pode ser autorizada 

quando constatada a resistência da parte requerida em entregar o bem 

objeto da ação, o que será noticiado ao juízo, via de regra, pelo oficial de 

justiça, se for o caso. Quando então, será adotada as medidas cabíveis. 

Por outro lado, por se tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as 

intimações, assim como as citações e penhoras, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 
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onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário regular 

estabelecido de funcionamento do serviço judiciário, desde que observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o 

caso e houver motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão 

poderá ser agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde 

logo deve ser deferido. De igual forma é claro o disposto no § 14º do art. 

3º, da LAF 911/1969, o qual estabelece o dever do requerido entregar o 

bem e seus respectivos documentos em cumprimento ao mandado de 

busca e apreensão, além do que, não se verifica nenhum óbice a 

pretensão almejada, muito menos prejuízo as partes, devendo, portanto, 

ser deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do 

veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos com seus 

documentos, assim como os benefícios do art. 212 do CPC; e indeferir os 

seguintes pedidos: a) a retirada de quaisquer ônus e encargos vinculados 

ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de 

abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda 

que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim 

ocorrer; c) o pedido de reforço policial e ordem de arrombamento. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o 

com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 

1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Ademais, postergo a análise do 

pedido sucessivo para realização de busca de ativos financeiros em nome 

da parte requerida via sistema BACENJUD, posto que inoportuno nesta 

fase processual já que sequer foi tentada a citação da parte contrária, 

devendo, portanto, ser analisada futuramente em momento adequado. 

Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está indicado 

explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 27 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000339-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GREISIELE GIL PEREIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000339-16.2020.8.11.0015. REQUERENTE: GREISIELE 

GIL PEREIRA MONTEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de 

sua cópia como mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas 

devidas, consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011285-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CAMPOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011285-18.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: MARIA 

APARECIDA CAMPOS ALVES Vistos etc. Pedido de buscas nos sistemas 

informatizados (Bacenjud), visando localizar endereços da parte 

acionada. É o mínimo relatório. Decido. “As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé”. “Todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva”. “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”. Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 

8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna 

Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não 

mera chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho 

que militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a 

colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. 

Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC). Portanto, se a parte não 

tem acesso a informações que levem ao paradeiro do adversário ou de 

seus bens, determina-se que sejam pesquisados nos sistemas eletrônicos 

conveniados (BACENJUD) a fim de que informem os endereços da parte 

acionada, se os tiverem em seus cadastros. Deve ser frisado que a 

simples pesquisa de endereço da parte acionada não significa necessária 

quebra de sigilo fiscal, mas instrumento eletrônico colocado a disposição 

do Poder Judiciário, a ser utilizado como forma de consolidar os primados 

inicialmente mencionados nesta decisão. Nesse sentido, a corroborar o 

entendimento seguem os arestos ora compilados, com destaques em 

negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. 

RENAJUD. CONSULTA. DEFERIMENTO. A orientação das turmas que 

compõem a 2ª Seção desta Corte no sentido de que a execução se 

justifica para a satisfação do credor, razão pela qual deve ser feita a 

consulta aos sistemas eletrônicos (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) 

colocados exclusivamente à disposição da autoridade judiciária, para dar 

celeridade e efetividade a tais processos executivos, sem necessidade de 

esgotamento pelo credor dos meios possíveis na procura do endereço ou 

bens do devedor, não representando tal consulta qualquer 

excepcionalidade ou quebra de sigilo”. (TRF 04ª R.; AG 

5006629-23.2018.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge 

Barth Tessler; Julg. 26/06/2018; DEJF 28/06/2018); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS. ARRESTO ONLINE. DEFERIMENTO. RESIDÊNCIA DO 

EXECUTADO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. SISTEMAS BACENJUD, 

RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE. Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (CPC/2015, art. 830).. Sendo da competência do 

juiz a realização de todos os atos expropriatórios, não se torna razoável 

proibir a possibilidade de que o arresto possa ser por ele efetivado, por 

meio de bloqueio de valores existentes em conta corrente ou aplicações 

financeiras do devedor não localizado. Esgotadas as diligências para 

localização do executado, é possível a utilização dos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud para pesquisa do seu endereço”. (TJ-MG; AI 

1.0480.15.015912-1/001; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 20/06/2018; DJEMG 

29/06/2018). Isto posto, DEFIRO o pedido, de maneira a determinar a 

realização da pesquisa no sistema eletrônico conveniado mencionado, a 

ser o extrato agregado ao feito. A seguir, pronuncie-se a parte acionante 

no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003000-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OTICAS SELF CARE EIRELI - ME (EXECUTADO)

IZAEL BARRETO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003000-02.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: OTICAS SELF CARE EIRELI - ME, IZAEL 

BARRETO DE OLIVEIRA Vistos etc. Pedido de buscas nos sistemas 

informatizados (Infojud), visando localizar endereços da parte acionada. É 

o mínimo relatório. Decido. “As partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé”. “Todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva”. “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Dicção 

respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º do CPC. Tem a ver com o 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna Carta. Nesse sentido a 

jurisdição deve funcionar com efetividade e não mera chanceladora de 

formalidades inócuas ou preciosismos de antanho que militam contra 

referidos princípios, contando com a boa-fé e a colaboração das partes, a 

buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. Assim é que no Livro I do 

processo de conhecimento, parte especial, art. 319, § 1º, do CPC, existe a 

possibilidade desde a petição inicial de o acionante requerer diligências ao 

juiz necessárias a obtenção de informações relativas a nomes, prenomes, 

estado civil, existência de união estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, 

domicílio e principalmente, conforme a praxe, sendo a hipótese neste 

caso, o endereço das partes. Calha anotar que se aplicam 

subsidiariamente aos demais Livros do CPC as regras da parte geral e do 

processo de conhecimento (arts. 318 parágrafo único e 771 paragrafo 

único do CPC). Portanto, se a parte não tem acesso a informações que 

levem ao paradeiro do adversário ou de seus bens, determina-se que 

sejam pesquisados nos sistemas eletrônicos conveniados (INFOJUD) a fim 

de que informem os endereços da parte acionada, se os tiverem em seus 

cadastros. Deve ser frisado que a simples pesquisa de endereço da parte 

acionada não significa necessária quebra de sigilo fiscal, mas instrumento 

eletrônico colocado a disposição do Poder Judiciário, a ser utilizado como 

forma de consolidar os primados inicialmente mencionados nesta decisão. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem os arestos ora 

compilados, com destaques em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. RENAJUD. CONSULTA. DEFERIMENTO. A 

orientação das turmas que compõem a 2ª Seção desta Corte no sentido de 

que a execução se justifica para a satisfação do credor, razão pela qual 

deve ser feita a consulta aos sistemas eletrônicos (INFOJUD, BACENJUD, 

RENAJUD) colocados exclusivamente à disposição da autoridade 

judiciária, para dar celeridade e efetividade a tais processos executivos, 

sem necessidade de esgotamento pelo credor dos meios possíveis na 

procura do endereço ou bens do devedor, não representando tal consulta 

qualquer excepcionalidade ou quebra de sigilo”. (TRF 04ª R.; AG 

5006629-23.2018.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge 

Barth Tessler; Julg. 26/06/2018; DEJF 28/06/2018); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS. ARRESTO ONLINE. DEFERIMENTO. RESIDÊNCIA DO 

EXECUTADO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. SISTEMAS BACENJUD, 

RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE. Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (CPC/2015, art. 830).. Sendo da competência do 

juiz a realização de todos os atos expropriatórios, não se torna razoável 

proibir a possibilidade de que o arresto possa ser por ele efetivado, por 

meio de bloqueio de valores existentes em conta corrente ou aplicações 

financeiras do devedor não localizado. Esgotadas as diligências para 

localização do executado, é possível a utilização dos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud para pesquisa do seu endereço”. (TJ-MG; AI 

1.0480.15.015912-1/001; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 20/06/2018; DJEMG 

29/06/2018). Isto posto, DEFIRO o pedido, de maneira a determinar a 

realização da pesquisa no sistema eletrônico conveniado mencionado, a 

ser o extrato agregado ao feito. A seguir, pronuncie-se a parte acionante 

no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DALMOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DALMOLIN OAB - PR25162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

in ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000275-06.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: JULIO CESAR 

DALMOLIN EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Cumprimento 

de sentença em que foi determinada a redistribuição para esta Vara Cível, 

em razão de ser está competente para o processamento da presente 

ação, em virtude da distribuição por dependência ao processo de 

embargos à execução nº 9639-39.2008.8.11.0015 – cód. 102634, que 

tramita nesta Vara. Desta feita, determino que seja materializado o 

presente feito eletrônico para a forma física e apense-se aos autos 

mencionados. Após, por se tratar de cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias acima assinalado, além da multa de 10%, também 

serão acrescidos à monta devida os honorários advocatícios em sede de 

cumprimento de sentença, fixados pela Lei em 10% sobre o que for 

devido, na esteira do art. 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Na 

hipótese de pagamento parcial voluntário, a multa e os honorários 

advocatícios incidirão sobre a dívida remanescente. Força do art. 523, § 

2.º, do CPC. Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo 

senhor meirinho. Salvo se a avaliação depender de conhecimentos 

técnicos especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será 

nomeado avaliador, cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser 

avaliada, serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte 

exequente e carreados à parte executada ao final. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte exequente a indicá-los, procedendo-se 

conforme tópico anterior. Se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la em 15 dias, após esgotado o prazo quinzenal 

para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, na forma do art. 525, caput, do CPC. Hipótese em que deverão 

os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, declarando-se em 

quais os efeitos, que de regra não terá efeito suspensivo, abrindo-se 

vistas à parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 29 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009271-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REU)

EDER DE ANDRADE FELIX (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009271-61.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: FELIX MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, EDER 

DE ANDRADE FELIX Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 
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Anote-se como cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias acima assinalado, além da multa de 10%, também 

serão acrescidos à monta devida os honorários advocatícios em sede de 

cumprimento de sentença, fixados pela Lei em 10% sobre o que for 

devido, na esteira do art. 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Na 

hipótese de pagamento parcial voluntário, a multa e os honorários 

advocatícios incidirão sobre a dívida remanescente. Força do art. 523, § 

2.º, do CPC. Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo 

senhor meirinho. Salvo se a avaliação depender de conhecimentos 

técnicos especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será 

nomeado avaliador, cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser 

avaliada, serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte 

exequente e carreados à parte executada ao final. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte exequente a indicá-los, procedendo-se 

conforme tópico anterior. Se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la em 15 dias, após esgotado o prazo quinzenal 

para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, na forma do art. 525, caput, do CPC. Hipótese em que deverão 

os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, declarando-se em 

quais os efeitos, que de regra não terá efeito suspensivo, abrindo-se 

vistas à parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013721-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMARIL INDUSTRIA MADEIREIRA RIO LIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013721-13.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERIDO: IMARIL 

INDUSTRIA MADEIREIRA RIO LIRA LTDA - ME Vistos etc. Carta Precatória 

oriunda da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade 

de citação da parte acionada (IMARIL – Indústria Madeireira Rio Lira LTDA. 

– ME., o qual não foi encontrado, conforme certificado no Id. 26694613. 

Manifestou a parte autora no Id. 27042827, pleiteando a citação da parte 

requerida por edital, em razão da certidão negativa acostada aos autos. 

De se notar desnecessário e um tanto estranho tal requerimento, já que a 

finalidade da carta precatória era a citação, que não poderia ser 

executada no juízo em que o processo se encontra. Cabendo ao juízo 

deprecado apenas efetivar a diligência declinada, sob pena de ser 

declarada a nulidade da citação. Assim, o pedido apresentado pode e 

deve ser requerido no juízo competente. Nesse passo, tendo em vista o 

cumprimento da finalidade da missiva, determino a sua devolução ao Juízo 

respectivo, com as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Sinop - MT, 

30 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007498-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007498-78.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BERTI PECAS E 

SERVICOS LTDA - EPP REU: LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO Vistos 

etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1.º, 

do aludido Codex. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 

dias acima assinalado, além da multa de 10%, também serão acrescidos à 

monta devida os honorários advocatícios em sede de cumprimento de 

sentença, fixados pela Lei em 10% sobre o que for devido, na esteira do 

art. 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Na hipótese de pagamento 

parcial voluntário, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre a 

dívida remanescente. Força do art. 523, § 2.º, do CPC. Na hipótese de não 

pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor meirinho. Salvo 

se a avaliação depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador, cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deverão ser 

intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos 

arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do 

CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a 

parte exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Se 

a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 15 

dias, após esgotado o prazo quinzenal para pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, na forma do art. 

525, caput, do CPC. Hipótese em que deverão os autos vir conclusos para 

recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra 

não terá efeito suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para 

contrariá-la no mesmo lapso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015440-30.2019.8.11.0015

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:

JOSE ADELSON BARROS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015440-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE ADELSON 

BARROS SILVA Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial 

pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 

10.931/2004, de um veículo, MARCA: HONDA, MODELO: CG 160 FLEX 

TITAN, CHASSI: 9C2KC2210KR009702, ANO FAB/MOD.: 2018/2019, 

melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de inadimplemento 

de um financiamento no valor de R$ 9.214,00, para ser restituído por meio 

de 48 prestações mensais de R$ 393,48, mediante cédula de crédito 

bancário sob nº 0152250660, em Garantia de Bens Móveis, nos termos da 

cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao 

Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o 

bem e expedição de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para 
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abster-se de cobrar IPVA da parte autora por período anterior a 

consolidação da propriedade. Advogou também, pela concessão de 

reforço policial e ordem de arrombamento, os benefícios do art. 212 do 

CPC, a apreensão dos documentos do veículo e a concessão de sigilo. É a 

breve síntese. Decido. O bem está suficientemente descrito no contrato, 

sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi 

registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle dessa 

espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A 

mora da parte demandada evidenciada por meio de instrumento de 

protesto, já que a carta por AR não foi entregue retornando com a 

informação “desconhecido”, embora tenha sido aquele anotado no 

contrato. Regular a notificação da mora. Nestas circunstâncias, atendidos 

os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o 

bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. 

Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos legais sobre 

o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra 

acompanham a coisa como uma espécie de obrigação propter rem. 

Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da parte autora em 

detrimento do próprio erário, criando privilégio não previsto em Lei. Pior, 

ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA 

do veículo, seja de que período e de quem for, é o mesmo que vedar o 

Estado do direito de arrecadar em benefício do responsável tributário. O 

pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação do 

Estado em benefício de um particular. Além disso, inexiste elementos 

fáticos consistentes relacionados diretamente com o objeto da ação que 

autorizem a pretendida medida extrema de emprego da força pública em 

proteção de interesse privado, somente factível quando forem detectadas 

resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem diretamente o 

respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto não observados. 

Do mesmo modo, a ordem de arrombamento somente pode ser autorizada 

quando constatada a resistência da parte requerida em entregar o bem 

objeto da ação, o que será noticiado ao juízo, via de regra, pelo oficial de 

justiça, se for o caso. Quando então, será adotada as medidas cabíveis. 

Ainda, o pedido de concessão de segredo de justiça é impertinente, pois 

não é caso recomendado pelo art. 189 do CPC. A publicidade é a regra, 

sendo plausível o segredo quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem, conforme mandamento constitucional previsto no art. 5°, 

inciso LX, da Magna Carta. Por outro lado, é claro o disposto no § 14º do 

art. 3º, da LAF 911/1969, o qual estabelece o dever do requerido entregar 

o bem e seus respectivos documentos em cumprimento ao mandado de 

busca e apreensão, além do que, não se verifica nenhum óbice a 

pretensão almejada, muito menos prejuízo as partes, devendo, portanto, 

ser deferido. De igual forma, por se tratar de imposição legal (CPC, art. 

212, § 2°), as intimações, assim como as citações e penhoras, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário regular estabelecido de funcionamento do serviço judiciário, desde 

que observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Portanto, se for o caso e houver motivo comprovado, a diligência de busca 

e apreensão poderá ser agilizada fora do regular horário de expediente, o 

que desde logo deve ser deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca 

e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos com 

seus respectivos documentos, assim como os benefícios do art. 212 do 

CPC; e indeferir o seguinte: a) a retirada de quaisquer ônus e encargos 

vinculados ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda Pública 

Estadual de abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em 

pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, 

se assim ocorrer; c) o pedido de reforço policial e ordem de 

arrombamento; d) a concessão de sigilo. Ademais, referente aos 

indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a tantos pedidos 

sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na aplicação de multa 

por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a apreensão do 

veículo juntamente com seus respectivos documentos, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o 

com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 

1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Por fim, postergo a análise do 

pedido sucessivo para realização de busca de ativos financeiros em nome 

da parte requerida via sistema BACENJUD, posto que inoportuno nesta 

fase processual já que sequer foi tentada a citação da parte contrária, 

devendo, portanto, ser analisada futuramente em momento adequado. 

Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está indicado 

explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009250-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAMYLI MARTINS VERZUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SALERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009250-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TAMYLI 

MARTINS VERZUTTI REQUERIDO: VALDIR SALERI Vistos etc. É cediço que 

a denunciação da lide, meio de intervenção de terceiro, visa garantir a 

ação de regresso em face do obrigado, por lei ou por contrato, que tinha a 

responsabilidade de arcar com os prejuízos despendidos pelo denunciante 

em decorrência de convenção ou lei prévia. Nesse sentido, o contrato de 

seguro acostado aos autos comprova a relação do denunciante e 

denunciado, a demonstrar superficialmente, existência de obrigação em 

reparar os danos materiais ocorridos no veículo em decorrência do 

acidente. Assim, defiro a denunciação à lide da Seguradora Generali Brasil 

Seguros S.A. pois, a princípio, é responsabilidade dela, no que concerne 

ao veículo segurado, arcar com os valores despendidos em juízo pela 

parte requerida até o limite da apólice. Assim, cite-se a litisdenunciada, no 

endereço informado pelo denunciante em Id. 17697118, no prazo de 15 

dias, para apresentar contestação. Após, se contestada a ação, intime-se 

a requerente; se contestada a denunciação, intime-se o denunciante, 

ambas para apresentar impugnação no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012308-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRALDA FRANCISCA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

IRENE BANCOV OAB - 544.473.568-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO PASQUALOTTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN MARCEL PAISANI OAB - PR45467 (ADVOGADO(A))

FELIPE HAUAGGE OAB - PR82056 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012308-62.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: MIRALDA 

FRANCISCA DOS SANTOS PROCURADOR: IRENE BANCOV EMBARGADO: 

CEZAR AUGUSTO PASQUALOTTO Vistos etc. Embargos à execução, 

aviados por Miralda Francisca dos Santos, em face de Cesar Augusto 

Pasqualotto, ambos qualificados. Entre um ato e outro, as partes em 

petição de Id. 27721822/27721823, reiterada em Id. 27771563/27771565 

informaram acordo entabulado, requerendo sua homologação e 
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consequente extinção da ação, renunciando expressamente ao prazo 

recursal. Relatados e examinados. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a questão de forma amistosa e definidas as condições, 

homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os 

honorários advocatícios de seu patrono, conforme item 3.3.2.1. Custas e 

despesas processuais, pela embargante, conforme mesmo item do 

acordo. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado 

expressamente ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop - MT, 30 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006794-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO BOGEA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006794-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARCOS PAULO 

BOGEA DA SILVA Vistos etc. Ação de Busca e apreensão proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos S.A em face de Marcos Paulo Bogea da 

Silva, ambos qualificados. Decisão inaugural de Id. 20335380 concedendo 

a liminar pleiteada. Entre um ato e outro, requereu a parte autora a 

desistência da ação com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, dando-se 

baixa na distribuição. Ainda, requereu também a baixa de eventuais 

bloqueios realizados por este juízo, via sistema RENAJUD, bem como o 

recolhimento de mandado expedido. É o relatório. Julgo. A desistência da 

causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da 

parte adversária, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, 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. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição via 

sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver nenhuma restrição 

lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete a ela própria 

baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Isto posto, 

homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo 

Codex, revogando-se a liminar deferida. Sem custas remanescentes. 

Custas e despesas processuais originárias, já liquidadas, ficam por conta 

da parte requerente, dado o princípio da causalidade. Sem condenação em 

honorários advocatícios, diante da inexistência de litigiosidade. Indefiro o 

pleito de baixa de restrição via sistema RENAJUD, bem como o 

recolhimento do mandado de busca e apreensão, posto que insubsistente. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

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

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. 

I. C. Sinop – MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009725-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ALEX CRESTANI (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 

manifestar-se no prazo legal, a devolução da correspondência(carta 

citação)pela ECT com alínea "mudou-se"(ID.28706820), bem como, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no prazo de (15) quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000629-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DE LIMA VERLINGUE (AUTOR(A))

CASSIANO VERLINGUE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ OAB - MT0021902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA (REU)

 

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 material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, a devolução da 

correspondência(carta intimação)pela ECT com alínea "mudou-se".

(ID.28709806 e 28709808) Prazo: 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU STRANFELD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000163-08.2018.8.11.0015 
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Vistos etc. 1. Ante a petição sob Id. 24670330, intime-se a parte 

requerente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra na íntegra o despacho sob Id. 13993081, sob pena 

de indeferimento da inicial. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACIANO BEVILAQUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001786-10.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A irresignação contra decisão proferida por juiz de primeiro 

grau comporta recurso próprio, sob a égide do princípio do duplo grau de 

jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 

1988, razão pela qual deixo de analisar o pedido de reconsideração 

formulado na petição sob Id. 15822054, item “b”. 2. Expeça-se novo 

mandado de citação do executado e cumprimento da liminar, conforme 

determinado nas decisões sob Id. 12233882 e 12377959, no endereço 

indicado na petição inicial. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000318-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (REU)

ELAINE INES ETGES BIANCHI (REU)

EDILSON AFONSO BIANCHI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB - MT15836 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000318-11.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recolhida a diligência, defiro o pedido de expedição 

mandado para citação da ré Elaine Ines Etges Bianchi, a ser cumprido no 

endereço indicado na petição sob Id. 19047826, devendo constar que a 

citação por hora certa (NCPC, art. 252 e ss.) independe de autorização 

judicial, cabendo ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça verificar a necessidade 

de utilização de tal medida. 2. Consigno que o réu Edilson Afonso Bianchi 

já foi citado da ação, tendo, inclusive, oferecido embargos monitórios (Id. 

16629662). 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001567-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001567-94.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido na 

petição sob Id. 25153084, determino a intimação da parte autora, por meio 

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

íntegra o despacho sob Id. 24244963, sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ TRICHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000302-57.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Certifique a Sra. Gestora se o executado, devidamente 

citado (Id. 21622586), efetuou o pagamento do débito no prazo concedido. 

2. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido na petição sob 

Id. 20951725, determino a intimação da parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis 

de penhora, oportunidade em que deverá juntar aos autos cálculo 

atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001778-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO FAVARETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001778-96.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido na 

petição sob Id. 20398650, determino a intimação da parte exequente, por 

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

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

oportunidade em que deverá juntar cálculo atualizado do débito 

exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 2. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001799-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001799-77.2016.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante da Comarca de Novo 

Progresso/PA, solicitando informações quanto ao cumprimento da carta 

precatória sob Id. 18608586, encaminhada em 18.03.2019. 2. Com a 

resposta, voltem-me conclusos, oportunidade em que será analisada a 
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petição sob Id. 22473844. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003030-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI MARIA FEIX DAL BEM (EXECUTADO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (EXECUTADO)

KARINA MARTINELLO (EXECUTADO)

TIAGO DAL BEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003030-71.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recolhida a diligência, defiro o pedido de expedição de carta 

precatória para citação dos executados Valdir Pedro Dal Bem e Noeli Maria 

Feix Dal Bem, a ser cumprido no endereço indicado na petição inicial, 

devendo constar que a citação por hora certa (NCPC, art. 252 e ss.), 

independe de autorização judicial, cabendo ao(à) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça verificar a necessidade de utilização de tal medida. 2. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004694-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BATISTA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004694-40.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recolhidas as custas e despesas necessárias, defiro o 

pedido de expedição de carta precatória para citação do executado 

Marlon Batista Farias, a ser cumprida no endereço indicado na petição sob 

Id. 22066392, devendo constar expressamente que, consoante dispõe o 

Código de Processo Civil, o cumprimento das diligências no período de 

férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido no 

“caput” do artigo 212, independe de autorização judicial (NCPC, art. 212, § 

2º), assim como a citação por hora certa (NCPC, art. 252 e ss.), cabendo 

ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça verificar a necessidade de utilização de 

tais medidas. 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007862-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX BIAGGI BESERRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007862-50.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos formulados na petição sob Id. 25923506. 

Expeça-se o necessário. 2. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004157-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZAMONER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004157-78.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recolhidas a diligência, defiro o pedido de expedição de 

mandado para citação do executado, a ser cumprido no endereço indicado 

na petição inicial, devendo constar expressamente que, consoante dispõe 

o Código de Processo Civil, a citação por hora certa independe de 

autorização judicial (NCPC, art. 252 e ss.), cabendo ao(à) Sr(a). Oficial(a) 

de Justiça verificar a necessidade de utilização de tal medida. 2. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011242-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PERAZZOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE DEUS NETO OAB - RJ135506 (ADVOGADO(A))

EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO OAB - PA10396 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011242-81.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cumpra-se o item "3.2" da decisão sob Id. 17156449. 2. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261042 Nr: 4306-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VICTOR E QUINELATO LTDA ME - 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TERCEIROS INTERESSADOS

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

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - 

OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, DANIELLA 

MARIA LIMA SILVA GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - OAB:18506/O, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, FABRICIO ADEMAR GOULART - OAB:13.209/MT, 

GUILHERME CLIVATI BRANDT - OAB:43368, JACIRA XAVIER DE SA - 

OAB:88250, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, JOAO 

PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORDANIA BARCELO 

DA SILVA - OAB:19722/O, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, LUCA RIZZATTI MANDES - OAB:20974/O, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MARILLI RIBEIRO TABORDA 

- OAB:14.431-A, PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE 

CAMARGO - OAB:189.623, RAQUEL ZINI - OAB:16972, RAQUEL ZINI - 

OAB:16972-MT, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP, 

SILVANA APARECIDA CALEGARI CAMINOTTO - OAB:141809, THALES 

DEMARCHI DA SILVA - OAB:24131/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT, VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 

7.950, WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADONIS FERNANDO 

VIEGAS MARCONDES, para devolução dos autos nº 

4306-28.2016.811.0015, Protocolo 261042, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252050 Nr: 19379-74.2015.811.0015

 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: ODIRLEI CESÁRIO MARINHO

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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) requerido 

(a) a informar dados bancários para restituição do valor depositado nos 

autos conforme determinado na parte final da sentença de fls. 94/96. 

Prazo: Quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191905 Nr: 13539-54.2013.811.0015

 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: VALTER VICENTE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCA COLA INDUSTRIA LTDA, TOCANTINS 

REFRIGERANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT, RENATO CARVALHO DOS REIS - OAB:14770.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA ALICE SANTOS 

D'ÁVILA PIRES - OAB:OAB/BA nº61.303, CAROLINA FREITAS PINHEIRO 

- OAB:OAB/BA nº49.796, FERNANDO UENDERSON LEITE MELO - 

OAB:OAB/BA nº52.027, ISABEL PEREIRA LAPA MARQUES - 

OAB:OAB/BA nº28.922, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - 

OAB:OAB/BA 8.406, MARIANA CERSOSIMO NUNES - OAB:38540, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMAO - OAB:4062/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE 

AQUINO - OAB:12546/MT, VITOR PIRES BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/BA nº31.850, VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - 

OAB:16901/MT

 Certifico nos termos do artigo Art. 796 parágrafo único da CNGC/MT que o 

recurso de apelação de fls.290/296, interposto pela requerida Tocatins 

Refrigerantes S.A. é tempestivo e devidamente acompanhado do preparo. 

Ante o exposto, INTIMO os advogados das demais partes para querendo, 

contrarrazoarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261696 Nr: 4701-20.2016.811.0015

 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: ALIS BATISTA DE SOUZA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Certifico nos termos do artigo Art. 796 parágrafo único da CNGC/MT que o 

recurso de apelação de fls.153/156, foi interposto no prazo legal 

devidamente acompanhado do preparo. Ante o exposto, INTIMO a 

advogada da parte autora para, querendo, contrarrazoar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEBRANDO LOURES DE MENDONCA OAB - GO4419 (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA DE CARVALHO FILHO OAB - GO28426 

(ADVOGADO(A))

JOSE MENDONCA CARVALHO NETO OAB - GO26910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000056-27.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 
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da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000873-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON JOSE ALVES (EXECUTADO)

SUZANA DE SOUZA FORMAGIO (EXECUTADO)

D J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000873-96.2016.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Previamente a análise dos pedidos formulados na petição 

sob Id. 21379661, intimem-se os executados DJ Alves Comércio de 

Oxigênio Ltda. ME e Suzana de Souza Formagio, por carta com aviso de 

recebimento, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão (art. 854, §§ 2º e 3º, CPC). 1.1. 

Remeta-se a carta de intimação para o endereço constante no mandado 

de citação (Id. 4781361 - Rua Colonizador Enio Pipino, nº 5575). 2. 

Decorrido o prazo acima, certifique a Sra. Gestora Judiciária se houve ou 

não apresentação de impugnação, devendo observar o disposto no 

parágrafo único do art. 274, do Código de Processo Civil. 3. Considerando 

que o executado Denilson José Alves foi citado por hora certa (Id. 

17166853), determino: a) a expedição e remessa ao executado de carta 

de ciência da realização da citação por hora certa, observado o disposto 

no art. 254 do Código de Processo Civil; b) na sequência, nos termos do 

art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) 

do Estado de Mato Grosso, que atua na 2ª Vara Cível desta Comarca, 

como curador(a) especial da parte ré citada por hora certa. b.1.) intime-se 

a(o) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que ofereça 

resposta no prazo legal. 4. Cumpridas as determinações acima, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, oportunidade em que deverá juntar aos autos cálculo 

atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 5. Ao final, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007502-18.2018.8.11.0015

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:

JOELSON TORRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007502-18.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido formulado na petição sob Id. 28094121 e, por 

conseguinte, SUSPENDO o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Após o 

decurso do prazo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

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

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito. 3. Após, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000096-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE TRZINSKI (EXECUTADO)

TEREZINHA DE MOURA TRZINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000096-14.2016.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 18696077. 1.1. Destarte, consigno 

que procedi a busca em nome da executada Terezinha de Moura Trzinski, 

por meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois 

não foram localizados veículos de propriedade da devedora, conforme 

extrato em anexo. 2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus 

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

autos, oportunidade em que deverá informar endereço atualizado do 

executado Paulo José Trzinski, conforme determinado na decisão sob Id. 

18529163, sob pena de extinção, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o 

prazo acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004572-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUINO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004572-27.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifico que, devidamente citado (Id. 

19175671), o executado não efetuou o pagamento do débito, tampouco 

ofereceu bens à penhora no prazo concedido, conforme se infere da 

certidão sob Id. 20301518. 2. Destarte, defiro os pedidos formulados na 

petição sob Id. 20844741 e, por conseguinte, com fundamento no art. 845, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, determino a lavratura do termo de 

penhora do imóvel descrito na matrícula n. 25.229, registrada junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT (Id. 20844743), 

observando-se os requisitos constantes no art. 838 do Código de 

Processo Civil. 2.1. Nomeio o executado depositário fiel do imóvel 

penhorado (art. 840, § 2º, Código de Processo Civil). 2.2. Com fundamento 

no art. 844 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a averbação da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, sob pena de 

desconstituição da penhora. 3. Cumpridas as determinações acima, 

intime-se o executado acerca da penhora, por carta com aviso de 

recebimento, para, querendo, se manifeste nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, na forma do art. 841, “caput” e §§ 

2º e 4ª, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

3.1. Deixo de determinar a intimação do cônjuge do executado, uma vez 

que este se qualifica como solteiro. 3.2. Deverá a Sra. Gestora Judiciária 

certificar o decurso do prazo do item “3”, com ou sem manifestação. 4. Na 

sequência, expeça-se mandado para que seja procedida a avaliação dos 

imóveis penhorados, por meio de oficial de justiça (art. 870, Código de 

Processo Civil). 4.1. Com o cumprimento do mandado, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da avaliação, 

sob pena de preclusão (art. 872, § 2º, do Código de Processo Civil). 4.2. 

Após, voltem-me conclusos para deliberação, oportunidade em será 

verificada a necessidade de redução ou ampliação da penhora (art. 874 

do Código de Processo Civil). 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 31 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito
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3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182420 Nr: 3373-60.2013.811.0015

 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: EUNICE MELARA ZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMARCAS VEÍCULOS E 

FINANCIAMENTOS, BANCO FINASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA S. DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR BRANDÃO JUNIOR - 

OAB:PR/54.746, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

OLIVEIRA PENTEADO, para devolução dos autos nº 

3373-60.2013.811.0015, Protocolo 182420, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157560 Nr: 4698-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOP - CONCRETOS SINOP LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6.298-B, JONAS MOLINARI ARAUJO - OAB:25.238-MT, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, RAFAEL LOPES DE 

OLIVEIRA CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O, TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DEBORA ALINE 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 4698-41.2011.811.0015, Protocolo 

157560, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010074-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - GO37773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida, 

Id. 28673132. Sinop-MT, 31 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (Gestora Judiciária)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004789-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004789-70.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CONDOMINIO 

MONDRIAN RESIDENCIAL RÉU: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 16689722, e consequentemente 

redesigno a audiência que seria realizada no dia 28/11/2018 para o dia 

14/03/2019 às 15:30 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 13355856. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

DORVINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ANA PAULA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

MAYCON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SAUCEDO (REU)

 

Processo: 1000384-54.2019.8.11.0015. INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA 

do despacho que segue abaixo transcrito: "Concedo à parte autora o 

prazo de cinco dias para justificar, mediante comprovação, a sua 

ausencia à audiencia, sob pena de aplicação da multa legal."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008816-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1008816-62.2019.811.0015 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, 31 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015365-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANNI TAYLOR ALVES (REQUERIDO)

ARI ELEMAR HERMANN (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA PJE 1015365-88.2019.811.0015 Nos termos da 

legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no endereço constante nos 

autos, 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 
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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.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 31 de 

janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124477 Nr: 3689-78.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE CRISTINA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar sobre a carta precatória foi devolvida (fls. 130 a 

137).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 276785 Nr: 14133-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AUDREI FRANTZ, SALETI NICOLI DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEMOS - 

OAB:46.314 RS, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial. Condeno o requerente ao pagamento das custas/despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 30 de janeiro de 2020.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324468 Nr: 5962-49.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO KROMINSKI, EDINEUZA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar sobre correspondências devolvidas de fls. 64 a 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13848 Nr: 3441-64.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA MARGARETH DOS 

REIS - OAB:9310/SC

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para manifestar em cinco dias sobre carta 

precatória devolvida (fls. 427 a 430).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252798 Nr: 19726-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS HENRIQUE DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 INTIMAÇÃO do REQUERIDO para em cinco dias informar os dados 

bancários para transferência dos valores constantes nos autos, conforme 

determinado na decisão de fl. 208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322742 Nr: 4792-42.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY FERNANDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA ALVES MARTINS, VIVALDINO 

TERIBELE BELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:OAB/MT 12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar sobre correspondências devolvidas de fls. 41/42.

5ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1013225-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. L. D. O. (REU)

R. L. D. O. (REU)

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) Certidão do Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28662667 

- Diligência). 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015288-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA OAB - SP73788 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cícero de Lima (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1015288-79.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Cumpra-se, servindo a carta 

precatória de mandado. 2. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. Sinop/MT, 17 de Dezembro de 
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2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito %

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 169095 Nr: 4082-32.2012.811.0015

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Medida Cautelar de Sequestro, proposta por Ernane Antonio 

Bueno, em face de Márcia Rejane Gehlen Durrewald, alegando, em 

síntese, que as partes conviviam sob o manto da união estável e que após 

a separação, todos os bens passaram a ficar na posse exclusiva da 

requerida, motivo pela qual pleitou o sequestro deles.

 A liminar foi deferida (fls. 33/35).

Citada, a parte requerida não ofereceu contestação (f. 67).

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Perscrutando os autos, observa-se que o processo principal que a parte 

autora ajuizou (código nº 168936) foi sentenciado, de modo que a 

extinção do presente feito sem resolução do mérito é medida que se impõe 

ante o princípio da gravitação, cuja a acessoriedade da medida cautelar 

implica na sua resolução sem mérito se extinto o processo principal.

Nesse sentido:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PERDA DO OBJETO. PROCESSO 

PRINCIPAL. JULGAMENTO. ARTIGO 808, II, DO CPC DE 1973. 

APLICABILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. – A ação cautelar perderá a 

sua eficácia pela declaração de extinção do processo principal, com ou 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 808, inciso III, do Código de 

Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da ação. (TJMG – 

AC 10145130208013002, Relator: Washington Ferreira, julgado em 

04.12.2018, publicado em 13.02.2019).

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo cautelar, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil e, consequentemente, declaro a perda da eficácia da 

medida liminar deferida nos autos, em conformidade com o artigo 309, 

inciso III, do mesmo instituto legal.

Sem sucumbência, ante a gratuidade da justiça outrora deferida.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa de todas as restrições 

determinada nos autos e, em seguida, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 163865 Nr: 11790-70.2011.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SZDS, EZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:MT/12.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Forte no artigo 876, § 1o do CPC, intime-se o executado por carta, com 

aviso de recebimento, no ultimo endereço do executado (f. 94), para que 

se manifeste acerca do pedido de adjudicação no prazo de 05 dias.

 2. Decorrido in albis o prazo supra, defiro o pedido de adjudicação de f. 

95/96 pelo valor da avaliação. Expeça-se o competente auto de 

adjudicação, nos termos do artigo 877 do CPC.

3. Após, manifeste-se a parte exequente quanto ao prosseguimento do 

feito, acostado, se o caso, planilha atualizada do crédito (saldo 

remanescente).

4. Havendo impugnação (item 1), retorne concluso para deliberação.

5. Expeça-se o necessário.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15391 Nr: 4641-09.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SZDS, EZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:MT/12.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:OAB/MT 17551, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046 - OAB/MT

 Vistos.

 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado entre as partes carreado ao feito às fls. 105.

 2. Nos moldes dos artigos 921, I, do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de no seu silêncio, entender-se-á por cumprida a obrigação.

 3. Após, arquivem-se os autos.

4. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273805 Nr: 12270-72.2016.811.0015

 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: AADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Barbosa Rocha - 

OAB:OAB/MT 19.067, Beliza Dias de Farias Coelho - OAB:20.102/A, 

IVAN SIDNEY RIBEIRO - OAB:22587/MT, RITA DE CÁSSIA XAVIER - 

OAB:14.868-MT, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, 

VOLMIR RUBIN - OAB:13.078

 CERTIFICO a tempestividade da contestação apresentada às fls. 150/152, 

caso em que IMPULSIONO os autos para INTIMAR a PARTE AUTORA, por 

meio da (o,s) advogada (o,s) constituída (o,s), para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à constestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223501 Nr: 1765-56.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MZPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

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

 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. 

82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244166 Nr: 14533-14.2015.811.0015

 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: MDRFDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAYONARA GORETTI BIOLCHI - 

OAB:MT16576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 157 de 448



a(s) PARTE REQUERENTE 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) ITEM 02 DO DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).

(67) 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.: 264981 Nr: 6503-53.2016.811.0015

 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: VILMA MAURICIO DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DOMICIANO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT, OSMAR DOS SANTOS BORGES - OAB:16.648-MT

 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 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) ITEM 8 DO DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).

(86) 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.: 183984 Nr: 5033-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPB, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES ATAYDE - 

OAB:OAB/MT 14.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDIR DE ARRUDA 

MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO MT - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, Dra. LUCIANA RODRIGUES ATAYDE, para, 

querendo, se manifeste quanto a devolução da correspendência juntada à 

fl. 140v, no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000741-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO BACHA BUSTAMANTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE OAB - MT26454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretaria da Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000741-97.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: GLAUCO BACHA 

BUSTAMANTE IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que 

possibilita o AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é 

natural que, em razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam 

IMPOSTOS; II – Sendo assim, em sintonia com os artigos 319 e 321, ambos 

do CPC/2015, INTIME-SE a parte IMPETRANTE para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, esclarecendo QUEM deverá figurar no 

POLO PASSIVO do presente “mandamus” como AUTORIDADE COATORA 

(PESSOA), eis que apenas indicou a pessoa jurídica a que ela está 

vinculada, sendo através de sua indicação, inclusive, que se define a 

COMPETÊNCIA para o JULGAMENTO de MANDADO de SEGURANÇA; III – 

Com o aporte, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014148-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014148-10.2019.8.11.0015 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

CAROLINA DIAS LENHARDT ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA CAROLINA DIAS 

LENHARDT em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. Relata a inicial 

que “a autora é investigadora de polícia civil lotada na cidade de Sinop – 

MT, atualmente lotada na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher”, 

que “em 06.11.2019 tomou conhecimento de que o Conselho Superior de 

Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - CSPJC/MT, teria 

deliberado e aprovado à Unanimidade a remoção da autora para a 

Delegacia de Polícia da Cidade de Gaúcha do Norte/MT”. Entretanto, aduz 

que “encontra-se matriculada no curso de Direito da Faculdade FASIP, 

desde 2018, cursando atualmente no 6º Semestre” que “a localidade - 

Gaúcha do Norte, não possui instituição de ensino superior, o que 

inviabilizará a continuidade da graduação da autora”. Por fim, REQUER a 

CONCESSÃO da medida LIMINAR para “determinar a suspensão do ato 

administrativo de remoção da autora para a cidade de Gaúcha do Norte – 

MT, conforme deliberação consignada na ata 032/2019 CSPJC/MT e 

consequentemente mantendo-a lotada na cidade de Sinop – MT nos 

termos da art. 52 da L.C.E. n. 04/90 e art. 126 do mesmo dispositivo”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual 

são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do CPC, apresenta os REQUISITOS 

COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

(seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito 

(“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 
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“PERICULUM IN MORA”. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA PROVISÓRIA MERECE ACOLHIDA. Vejamos: “In casu”, a parte 

Autora é servidora pública estadual, investida no cargo de Policial Civil - 

Investigadora de Polícia, conforme Certidão de Vínculo acostada em ID. 

26014966. Bem como, que encontra-se matriculada no curso superior de 

ensino da Faculdade de Sinop – FASIP, cursando o sexto semestre do 

curso de Direito, conforme declaração acostada em ID. 26014970. 

Entretanto, o Conselho Superior de Polícia decidiu pela remoção da 

servidora para a cidade de Gaúcha do Norte-MT, com fundamento na 

“necessidade de serviço” (ID. 26014967). Contudo, embora fundamentada 

a decisão do Conselho Superior de Polícia, resta observar o que dispõe a 

Lei Complementar Estadual nº 04/90 em seu art. 126, in verbis: “Ao 

servidor estudante, que mudar de sede no interesse da administração, 

assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, 

matrícula em instituto de ensino congênere, em qualquer época, 

independente de vaga, na forma e condições estabelecidas na legislação 

específica”. Ademais, em seu art. 52 a mesma Lei prevê que: “o ato que 

remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso 

se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, 

reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja 

matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo”. Assim, 

conforme apresentado em ID. 26014971, na cidade de Gaúcha do 

Norte-MT, não há “instituto de ensino congênere” conforme determina o 

texto legal acima descrito, presente assim a existência do “FUMUS BONI 

IURIS”. Ademais, resta evidenciado a presença do “PERICULUM IN MORA”, 

eis que sendo a Requerente removida ficará prejudicada quanto a 

conclusão de seus estudos, diante da evidente ausência de ensino 

superior na localidade de remoção. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO 

LIMINAR no sentido de, DETERMINAR a IMEDIATA SUSPENSÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DA AUTORA PARA A CIDADE DE 

GAÚCHA DO NORTE – MT, conforme deliberação consignada na ata 

032/2019 CSPJC/MT e CONSEQUENTEMENTE MANTENDO-A LOTADA NA 

CIDADE DE SINOP – MT, até o deslinde final da demanda. CITE-SE o 

REQUERIDO, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO quanto aos termos 

da presente ação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, CPC/2015). 

Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Em consonância com o art. 334, § 4º, 

inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação 

ou mediação. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003155-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003155-10.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: LUCIA DOS SANTOS DA SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009970-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR BALESTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 1009970-18.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 350.550,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ADELAR BALESTRIN POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para comparecer nesta Secretaria, a fim de assinar o 

Termo de Caução, conforme determinado na decisão, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s). Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,31 de janeiro de 2020.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 260871 Nr: 4219-72.2016.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: OAB/MT 13.431

 Vistos.

Embargos à Execução devem tramitar em autos apartados, como 

determina o art. 914, § 1º, do NCPC.

Portanto, determino sejam desentranhados todos os documentos 

referentes aos Embargos, mais precisamente da fl. 39 até 126, mais uma 

cópia da fl. 127 (ciente da sentença pela Fazenda) e deste despacho, 

para remessa ao Distribuidor para distribuição por dependência.

Vindos da distribuição, registre-se e autue-se em apenso à Execução 

Fiscal, intimando-se o Banco Embargante a recolher as custas iniciais dos 

Embargos e também intimar da sentença que já julgou os embargos.

Nestes autos da Execução Fiscal, analiso e indefiro o pedido de fl. 132, 

pois já sentenciados os embargos, o que de certa forma consolida o 

crédito tributário.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 182372 Nr: 3323-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY JULIANE PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ IORI, para 

devolução dos autos nº 3323-34.2013.811.0015, Protocolo 182372, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246318 Nr: 16054-91.2015.811.0015

 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: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT - PREVISINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerido(a)do despacho 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. 189 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."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260871 Nr: 4219-72.2016.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: OAB/MT 13.431

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)executado(a)dosdespachos de fls. 

133 e 135, abaixo transcritos:

DESPACHO FLS. 133: "Vistos. Embargos à Execução devem tramitar em 

autos apartados, como determina o art. 914, § 1º, do NCPC. Portanto, 

determino sejam desentranhados todos os documentos referentes aos 

Embargos, mais precisamente da fl. 39 até 126, mais uma cópia da fl. 127 

(ciente da sentença pela Fazenda) e deste despacho, para remessa ao 

Distribuidor para distribuição por dependência. Vindos da distribuição, 

registre-se e autue-se em apenso à Execução Fiscal, intimando-se o 

Banco Embargante a recolher as custas iniciais dos Embargos e também 

intimar da sentença que já julgou os embargos. Nestes autos da Execução 

Fiscal, analiso e indefiro o pedido de fl. 132, pois já sentenciados os 

embargos, o que de certa forma consolida o crédito tributário. Intimem-se.

DESPACHO FLS. 135: "Vistos etc. I – CUMPRA-SE a DECISÃO de fls. 133, 

no que tange à INTIMAÇÃO da EXECUTADA para RECOLHER as CUSTAS 

INICIAIS dos EMBARGOS e, igualmente, tomar CONHECIMENTO da 

SENTENÇA que julgou os EMBARGOS acostados em PROCESSO APENSO 

(#370408); II – CERTIFIQUE-SE quanto ao CUMPRIMENTO. Às providências. 

I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A S S I N A D O 

DIGITALMENTE******************

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003143-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GILBERTO LUCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003143-93.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ADAO GILBERTO LUCIANO DA 

SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

etc. I – Compulsando os autos verifica-se, que a presente ação busca a 

concessão de um dos benefícios previdenciários, quais sejam, auxílio - 

doença, auxílio – acidente e aposentadoria por invalidez, neste sentido 

apenas a realização da prova pericial judicial é que poderá efetivamente 

contrapor a avaliação médica especializada da Previdência Social, e 

oferecer nexo etiológico suficientes entre o acidente e as sequelas 

encontradas, para que assim, este juízo, possa verificar a concessão do 

benefício pleiteado; II – Assim, visando oferecer maior CELERIDADE 

PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA ACIDENTÁRIA 

que tramitam perante esta Vara Especializada da Fazenda Pública (6ª 

Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do “IV MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS”, que ocorrerá nos 

dias 03, 04 e 05 de março de 2020; III - Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 03 de março de 2020, a partir das 13hrs, no 

endereço a ser definido quando da publicação do edital de intimação, que 

se dará 30 (trinta) dias antes da data designada para realização do 

mutirão, consignando no mandado que ela/ele deverá trazer no dia da 

perícia: a) Documento de Identificação com Foto, b) Extrato Previdenciário 

– CNIS, c) Carteira de Trabalho Previdencia Social (CTPS), d) Comunicação 

de Acidente de Trabalho – CAT, se houver, e e) exames, relatórios 

médicos e documentos relacionados à moléstia alegada. IV – INTIME-SE o 

INSS para que, junte aos autos, Histórico Médico Previdenciário do 

Autor(a) e o Extrato Previdenciário - CNIS; V - Para a realização IV Mutirão 

de Perícias Judiciais, NOMEIO, o Dr. Djalma Olímpio Maia Sant'ana, médico 

inscrito no CRM n° 179435-SP e n° 5125/AL, com endereço na Rua Dona 

Alzira Aguiar, nº 239, Ponta da Terra – Maceió - AL – Brasil (Telefone: 011 

964634771) e “e-mail” djalmamaiasantana@gmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, INDEPENDENTEMENTE 

de TERMO DE COMPROMISSO (artigo 466 do CPC/2015), o qual deverá 

apresentar o LAUDO PERICIAL no PRAZO de 30 (trinta) dias, observado o 

disposto no art. 473 do CPC/2015. Verifica-se que o REQUERENTE é 

BENEFICIÁRIO da GRATUIDADE da JUSTIÇA, de modo que as despesas 

correspondentes aos honorários do perito estão compreendidas no 

benefício da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, inciso VI, do 

CPC/2015, razão porque não podem ser exigidas da parte assistida, 

devendo a responsabilidade pelo pagamento ser suportada pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social. Dessa forma, DETERMINO que o CUSTEIO da 

PERÍCIA fique ao ENCARGO do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, de modo que FIXO os HONORÁRIOS DO PERITO MÉDICO em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), nos termos dos artigos 6º e 9º da Resolução 

CNJ nº 127/2011. VI - INTIMEM-SE, ainda, o (s) REQUERIDO (S), caso não 

tenham se manifestado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE 

(M) os ASSISTENTES TÉCNICOS além de apresentar QUESITOS (artigo 

465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as ressalvas do artigo 466 do mesmo 

“codex”, INTIMANDO-SE, também, o REQUERENTE, para, em igual prazo, 
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indique ASSISTENTE TÉCNICO. VII – Posto isso, passo a formular os 

QUESITOS: QUESITOS DO JUÍZO: 1) É possível diagnosticar na parte 

requerente alguma lesão decorrente de acidente de trabalho? Qual ou 

Quais? 2) A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de 

reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? 

3) É possível identificar se a lesão foi adquirida antes ou depois do 

acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram 

a parte requerente a sofrer com este mal? 4) A lesão que a parte 

requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá 

retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual? 5) O quadro 

que a parte requerente apresenta à incapacita para o desempenho de 

qualquer atividade? Em caso negativo, se há possibilidade de reabilitação 

profissional especificando qual tipo de atividade pode a parte requerente 

desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde? VIII – 

Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no PRAZO COMUM de 15 

(quinze) dias, podendo o Assistente Técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seus respectivos pareceres, nos termos do art. 

477, parágrafo 1º, do CPC/2015. IX - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009970-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR BALESTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009970-18.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ADELAR BALESTRIN REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da APRESENTAÇÃO do 

LAUDO de AVALIAÇÃO do BEM oferecido como CAUÇÃO (ID. 28238552), 

CUMPRA-SE a DECISÃO LIMINAR de ID. 27802022; II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008981-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MISTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008981-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GILMAR MISTURA REU: 

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Vistos etc. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TREVISOL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em relação à DECISÃO de ID. 

25343426. É o Breve Relato. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é 

recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão 

interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas 

legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para 

sanar ERRO MATERIAL. Vejamos: Art. 1.022 do CPC/2015. “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 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”. Nesse sentido, se o(s) 

fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à 

JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO 

JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras 

situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ 

FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro RECURSO APROPRIADO 

que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso 

de Agravo de Instrumento e de Apelação. Em relação às premissas 

levantadas acima, trago os seguintes JULGADOS do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

(ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO 

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta 

Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de declaração 

para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de 

prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo 

Tribunal Federal. Precedente. 2. A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não 

configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição 

ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a 

jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os 

embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 08/03/2012) (grifo nosso). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO 

PROTELATÓRIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de 

estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer 

estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 535 do Código 

de Processo Civil. 2. Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, 

em relação à controvérsia, o decisório está claro e suficientemente 

fundamentado. 3. Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a 

decisão embargada, não há confundir omissão com provimento 

jurisdicional contrário aos interesses da parte. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro 

ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, 

QUINTA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 08/03/2012) (grifo nosso). “In casu”, vislumbro que a 

parte Embargante PRETENDE a REDISCUSSÃO de MATÉRIA já PRECLUSA, 

manifestando seu INCONFORMISMO em relação à DECISÃO combatida. 

Este Juízo, conforme a mencionada DECISÃO, manifestou-se claramente 

sobre o pedido formulado em ID. 23970007, ao INDEFERIR a 

RECONSIDERAÇÃO pretendida, fundamentando, inclusive, em DECISÕES 

deste TRIBUNAL de JUSTIÇA. Ou seja, INDEFERINDO o PEDIDO de 

RECONSIDERAÇÃO formulado em ID. 23970007, pelas razões expostas, 

sendo desnecessária sua repetição, não há que se falar em omissão “por 

não manifestar sobre a possibilidade de levantamento da averbação de 

anotação da existência da ação as margens da matrícula mediante o 

oferecimento de caução idôneo, conforme parte final de petição de id 

23970007” (ID. 25759919). Ora, o pedido foi indeferido. “De sorte que, pelo 

que se dessome dos autos, existe apenas descontentamento do 

recorrente quanto ao resultado do julgamento, não pretendendo, em 

verdade, sanar qualquer dos vícios intrínsecos a possibilitar o manejo dos 

embargos declaratórios. Intenta apenas a correção do julgado para 

adequá-lo ao que entende como judicioso ao caso concreto”. (STJ - AgInt 

nos EDcl no AREsp: 515948 SC 2014/0105767-7, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018). Por tais razões, DEIXO de 

CONHECER dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS por não visualizar 

qualquer omissão indicada pelo Embargante. “Ex positis”, REJEITO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar qualquer 
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OMISSÃO na DECISÃO objurgada, MANTENDO-A da forma que fora 

lançada. MANTENHO a DECISÃO em TODOS os seus TERMOS. 

Oportunamente, façam-me os AUTOS em CONCLUSÃO para DECISÃO de 

SANEAMENTO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003155-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003155-10.2016.8.11.0015 AUTOR: 

LUCIA DOS SANTOS DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LÚCIA DOS 

SANTOS DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público realizado em 26/05 e 12/06/2002, conforme 

Termo de Posse datado de 30 de julho de 2002 para o cargo de professor 

com Lic. Plena em letras com pós graduação - 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. 4486149. CITAÇÃO ao ID. Num. 

5492378 Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 5591926 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. 6866638 

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. 5591926). 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 
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das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2002, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (15/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por LÚCIA DOS SANTOS DA SILVA 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 

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 
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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, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 
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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: 1000747-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (AUTOR)

JACQUELINE KERKHOFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000747-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:THIAGO DOS 

SANTOS RICHOPPO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

DOS SANTOS RICHOPPO POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 15:15 , 

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: 1000750-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VERA PORTO (REQUERENTE)

PATRICIA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000750-59.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PATRICIA 

SOARES DE LIMA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEDOCIR 

ANHOLETO POLO PASSIVO: LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

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: 15:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 31 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: 1000763-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RAQUEL PREVIDELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1000763-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MIRIAM RAQUEL 

PREVIDELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIGIA MARIA PREVIDELLI 

RABELO POLO PASSIVO: ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 

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: 16:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 31 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: 1006148-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR RODRIGUES DE ALMEIDA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006148-55.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDEMAR RODRIGUES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em virtude da 

comunicada suspensão preventiva, pelo Tribunal de Ética da OAB/MT, do 

ilustrado advogado Dr. Licínio Vieira de Almeida Júnior de exercer suas 

atividades profissionais (Ofício Circular n. 30/2019-DAP), intime-se 

pessoalmente a parte por ele representada para constituir novo patrono 

em 10 dias ou demonstrar a superação da incapacidade processual 

temporária noticiada, sob pena de extinção do processo por ausência do 

respectivo pressuposto processual ou de reconhecimento da revelia, 

conforme o caso. De todo modo, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, 

suspendo o processo pelo referido prazo, devendo ser concluso ao final. 

Desta decisão deverá ser intimado pelo DJE também o referido patrono 

afastado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 15 de agosto de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013674-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE PAULO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

Decisão em PDF.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 165 de 448



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011934-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SALETE FRUETT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011934-46.2019.8.11.0015. AUTOR(A): REJANE SALETE FRUETT REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

Vistos etc. Em breve síntese a Promovente busca a desvinculação de seu 

nome como proprietária do veículo automotor em questão eis que referido 

veículo foi apreendido em razão de adulteração do chassi, conforme 

perícia encartada nos autos, e posteriormente entregue à Seguradora 

responsável. Portanto, é plenamente possível a existência de dois 

registros para o veículo automotor em questão: o original e o adulterado. 

Antes da prolação de sentença deve haver melhor esclarecimento dos 

fatos, motivo pelo qual CONVERTO o JULGAMENTO em DILIGÊNCIA para: 

a) INTIMAR a parte Promovente para que, no prazo de 10 dias, traga aos 

autos elementos comprobatórios quanto ao deslinde da questão penal, 

sobretudo se houve a prolação de sentença ante a adulteração do chassi 

do veículo; b) INTIMAR a parte Promovida, DETRAN/MT, para que no prazo 

de 10 dias, informe nos autos se existe, no âmbito nacional, registro 

duplicado do veículo em litígio, ou seja, M. Benz, placa ADV7398, Chassi 

nº 34404117047126 (id nº 23993873) ou M. Benz HY 0982, Chassi nº 

34403212077655 (id nº 23993886); Após, tornem os autos conclusos 

para deliberações e prolação de sentença se for o caso. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MERYS ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000781-79.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MERYS ALMEIDA 

PEREIRA 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: 17/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008449-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J PAES DA SILVA CONVENIENCIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/10/2017 10:00. Segunda-feira, 18 de Setembro de 

2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA OAB - MT22591/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000782-64.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEX BARBOSA 

CALDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX BARBOSA 

CALDEIRA 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: 16/03/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 31 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: 1009544-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIO BARBOSA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-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: 1007950-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FAXO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1000789-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUA CARLOS ANTUNES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000789-56.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUA CARLOS 

ANTUNES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000791-26.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RAFAEL 

CARVALHO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA POLO PASSIVO: COMERCIO DOS OCULOS 

E RELOJOARIA EIRELI - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 16/03/2020 Hora: 16:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 31 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: 8010545-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BELAMOGLIE DE CARVALHO OAB - MS19150 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por ANTENOR DE CARVALHO em face de PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA. Ressai dos autos que a parte Requerente 

adquiriu passagem aérea para o trecho Sinop/MT-Cuiabá/MT para o dia 

18.12.2015 com saída às 13h15min; contudo em virtude de atraso na 

decolagem perdeu o vôo, adquirido por outra companhia aérea para o 

trecho Cuiabá/MT-Campo Grande/MS com saída prevista para às 

16h53min. Por seu turno a parte Requerida aduz que o atraso decorreu de 

manutenção não programada, bem como o atraso foi inferior a 03h, não 

acarretando danos morais, nem danos materiais. Não havendo arguição 

de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise 

do mérito. De início destaca-se a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso concreto ao ser nítida a relação de 

consumo entabulada entre as partes. Assim a parte Requerida justifica o 

atraso pela necessidade de manutenção não programada na aeronave o 

que, por si só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. A manutenção 

não programada de aeronave, ocasionando o atraso no vôo e perda de 

conexão, ainda que por motivo de segurança, não possui o condão de 

afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao 

serviço prestado. Alegação de reestruturação da malha área desprovida 

de qualquer elemento de prova e que, por si só, não tem o condão de 

afastar o dever de indenizar. Dano moral evidenciado, porquanto os 

transtornos vivenciados pelos autores superaram os meros dissabores ou 

aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte 

aéreo. Quantum indenizatório mantido, diante das peculiaridades da lide e 

dos precedentes desta Câmara Cível. Verba honorária de sucumbência 

mantida conforme sentença, em atenção ao art. 20, § 3º do CPC. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063215388, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 08/07/2015 - grifo nosso) De fato a 

parte Requerida não possui compromisso com outras companhias aéreas, 

mas possui compromisso com seus consumidores em leva-los até o local 

de destino nos horários avençados. Quanto ao tempo de atraso, 

observa-se no extrato anexado aos autos pela parte Requerida (id nº 

2234886) que apesar de encontrar-se transcrito no horário de Brasília/DF, 

permite uma clara noção do atraso ao simplesmente reduzir dos horários 

ali informados 01 (um) hora pela diferença de fuso horário. Pois bem, 

referido documento informa que o horário previsto para decolagem era às 

14h15min (13h15min no horário local) com chegada para às 15h30min 

(14h30min no horário local); contudo, ante a manunteção não programada, 

referido voo somente decolou às 17h25min (16h25min no horário local) e 

aterrissou às 18h35min (17h35min no horário local), ou seja, ocasionando 

a perda do próximo voo da parte Requerente. Quanto ao dano material 

este encontra-se demonstrado pela aquisição de nova passagem aérea; 

contudo, não encontra embasamento o pedido de repetição em dobro, 

devendo ocorrer a restituição na forma simples do valor de R$ 538,35 

(quinhentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). De igual forma o 

dano moral revela-se demonstrado. A conduta da parte Requerente foi 

diligente, visto haver tempo hábil entre seu horário de chegada original e o 

horário de saída. Ademais, não se pode olvidar que em decorrência do 

atraso causado pela parte Requerida, a parte Requerente necessitou 

aguardar das 17h até as 21h para embarcar a seu destino, conforme 

horário de chegada e compra da nova passagem e horário de saída do 

novo voo. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) o Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a Requerida a pagar ao 

Requerente a importância de R$ 538,35 (quinhentos e trinta e oito reais e 

trinta e cinco centavos) devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, ou seja, 18.12.2015 e juros legais a partir da citação; bem 

como a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 347197 Nr: 1726-20.2019.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHABLO VINICIUS DA CRUZ VASCONCELOS, 

WILLIAN EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT

 Vistos etc.

Ausente o relatório com fulcro no disposto no art. 81, § 3º da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido.

Ressai dos autos (fl. 80/81) que a suposta autora do fato aceitou a 

transação penal lhe ofertada sendo constatado o seu cumprimento 

conforme fls. 84/89 dos autos.

Desta forma, tendo o suposto autor do fato cumprido integralmente as 

respectivas condições impostas DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

PHABLO VINICIUS DA CRUZ VASCONCELOS e WILLIAN EDUARDO DA 

SILVA com fulcro no art. 89, §5º da Lei nº 9.099/1995.

O pedido de arbitramento de honorários formulado à fl. 90 já foi atendido 

na fl. 83/83vº na proporção de 50% do valor da URH conforme a Tabela 

vigente da OAB/MT. EXPEÇA-SE em favor da advogada dativa a 

respectiva certidão nos patamares anteriormente fixados.

Determino que a Srª Gestora Judicial observe o disposto na parte final do 
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§4º do art. 76 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

procedendo às necessárias baixas e anotações.

P. I. C. Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 237186 Nr: 10173-36.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO JOEL FERREIRA BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17110

 Vistos etc.

Ausente o relatório com fulcro no disposto no art. 81, § 3º da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e Decido.

A suposta prática do autor do fato está tipificada no artigo 307 do Código 

Penal e encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão punitiva 

segundo o artigo 109, inciso VI c.c. art. 115, ambos do Código Penal.

O delito ocorreu em 14/04/2015, sendo a denúncia recebida em 

26/10/2016 (fl. 228) e a sentença penal condenatória proferida em 

07/05/2018 (fl. 250).

Conforme manifestado pelo Ministério Público, ao tempo do delito o suposto 

autor do fato era menor de 21 anos, sendo o prazo prescricional reduzido 

pela metade, conforme artigo 115 do Código Penal, ou seja, perfazendo o 

prazo de 1 ano e 6 meses. Ademais, entre a data do recebimento da 

denúncia e a data da prolação de sentença já decorreu prazo superior ao 

prazo prescricional sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição em relação a este infração penal, sendo a 

perda do direito de punir do Estado inconteste.

Pelo exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI c/c 

art. 115, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

suposto autor dos fatos em relação aos fatos constante nestes autos, e 

por consectário jurídico lógico, JULGO EXTINTO o presente feito.

 Em atenção ao pedido formulado às fls. 256, no qual a advogada dativa, 

postula o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação no 

presente feito, entendo que deve ser acolhido arbitrando 1 (uma) URH. 

Expeça-se a competente certidão.

Certificado o lapso preclusivo recursal, proceda-se às comunicações 

necessárias, anote-se, baixe-se e arquive-se, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 337854 Nr: 14679-50.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MILTON MAUAD DE CARVALHO CAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inexitosa a tentativa de localizar o requerente por carta e pessoalmente no 

endereço declinado nos autos.

Deste modo, a Defensoria Pública deve informar o paradeiro do seu 

“cliente” no prazo de 15 dias, a fim de dar efetividade a r. decisão de p 13.

Cientificada desde já de que se não encontrá-lo, dado a minguada 

expressão econômica dos bens em questão, estes serão doados.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 283667 Nr: 18108-93.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA LURDES GREGGIO BACHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT, TATIELE ALBRING - OAB:18.703/MT

 Vistos etc.

Cristina Lurdes Greggio Bachmann, qualificado nos autos, postulou às p. 

69/70 pela restituição do bem apreendido da p. 15, sendo 01 veículo Gol 

1.0 seleção, placas NPC0976, ano/modelo 2010/2011, cor azul, chassi 

9BWAA05U4BP021947.

Instado, o Ministério Público manifestou-se às p. 80/82 pelo deferimento do 

pedido de restituição do veículo, desde que retirado o motor, tendo em 

vista que a peça é produto de crime.

Em petição de p. 85/86, a autora reiterou o pedido de restituição integral do 

veículo para posterior regularização do motor.

O que pretende a requerente é inviável, uma vez que o juízo não deve 

restituir o veículo que ainda não foi regularizado, agarrado na única 

informação de que a autora irá regularizá-lo posteriormente.

Portanto, indefiro o pedido de restituição por ora, devendo a requerente, 

no prazo de 90 dias, promover a regularização do motor nas vias 

administrativas ou judiciais competentes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000591-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

AMERICA DE LURDES LIMA SOARES OAB - 025.322.409-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000591-19.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: AMERICA DE LURDES 

LIMA SOARES REQUERIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 

Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, com pedido de liminar em 

tutela provisória de urgência, aviada por América de Lurdes Lima Soares 

em face de Unimed Norte do Mato Grosso Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, 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 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 
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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. 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, verificado os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, 

notadamente o cartão do plano, a demonstrar que a promovente é 

beneficiária do plano de saúde ofertado pela promovida; bem como a 

urgência, consistente no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, tendo em conta o cancelamento sem prévia notificação, 

segundo a tese. É intuitivo e presumível os danos decorrentes do 

cancelamento do plano de saúde da parte promovente, aliado ao fato de 

que nova contratação se daria em valor desproporcional ao atual, além 

das carências exigidas, as quais, aparentemente, já foram cumpridas. 

Ainda, ao que se denota do Id. 28526616, a promovente encontra-se 

adimplente com o plano de saúde. Não se pode olvidar que é direito básico 

do consumidor o fornecimento de informações claras e adequadas sobre 

os serviços prestados, em especial nos contratos de plano de saúde, que 

têm por finalidade assegurar a manutenção da própria vida do indivíduo, 

pela promoção de uma saúde digna, envolvendo o fornecimento do que for 

essencial para o alcance de tal desiderato, conforme está expresso na 

diretriz médica, contra a qual, pelo menos por ora, nada indica que seja 

errada, exagerada, indevida ou leviana. Nesse cenário, pelos documentos 

que instruem a peça exordial, observado que a promovente já cumpriu as 

carências exigidas pelo plano de saúde, conforme documentado no Id. 

28526615. Assim, o imediato restabelecimento de seu plano se revela 

essencial à sua digna sobrevivência, bem jurídico maior a ser garantido, 

em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda, o 

contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo 

desmedido à requerida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição 

da parte que ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Dessa forma, presentes os elementos que evidenciam 

a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial. Merece 

acolhimento do pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de 

futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise 

exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório 

colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível 

ante a clara dicção nesse sentido do art. 296 do CPC. Presentes os 

requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo 

Civil. 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. Por derradeiro, 

pertinente o depósito judicial das mensalidades vincendas do plano de 

saúde no decorrer processual, eis que se trata de contraprestação 

indispensável a efetivação dos serviços prestados pela promovida. 

Depósitos a serem feitos na conta “depósitos judiciais”, vinculados a este 

processo. Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que 

restabeleça o plano de saúde da parte promovente, nas exatas condições 

e benefícios contratados, no prazo máximo de 10 dias, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor 

do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência 

do consumidor. Logo, compete à parte promovida demonstrar os fatos 

desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte 

promovente. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer 

pessoalmente à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer pessoalmente, sob pena de extinção do feito por contumácia. 

Dicção, respectivamente, dos arts. 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Serve a presente decisão como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 30 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000569-58.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OSMAR LOPES REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, c/c 

indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Osmar Lopes em face de Estado de Mato Grosso, 

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. Antes 

de adentrar a análise dos requisitos, deve ser enfatizado que a 
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suspensão da CDA significa uma espécie de minus, algo temporário, em 

relação à baixa da CDA em si, o plus, algo definitivo. Este último encontra 

óbice no § 3º do art. 300 do CPC. In verbis: “A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Dessa forma, para tutela de 

urgência ora analisada, cabível, no máximo, apreciar a suspensão da 

CDA. Assim será decidido. No compulsar dos autos, prima facie, em Juízo 

de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de 

urgência merece acolhida. Isto porque os documentos que acompanham a 

peça inicial indicam que a dívida representada pela CDA nº 001382/06-A 

foi quitada por meio de processo de compensação, sendo que a execução 

fiscal proposta pela fazenda pública estadual em desfavor da parte 

promovente foi extinta com resolução de mérito, a teor da sentença 

agregada no Id. 28489874. Razão que dá suporte ao requisito da 

probabilidade do direito. Por sua vez, o perigo de dano, de igual forma é 

público e notório, eis que a própria CDA já indica inúmeros entraves e 

percalços na atuação profissional, pessoal e empresarial do contribuinte. 

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 da CDA. Dessa forma, estando 

preenchidos, na hipótese, os requisitos exigidos pela legislação 

processual, evidenciando, ainda, a urgência no provimento liminar 

requerido, possível se mostra o deferimento da tutela de urgência 

pretendida. Isto posto, com espeque no art. 300 do Código de Processo 

Civil, c/c art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência, de maneira a determinar a 

suspensão do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa 

nº 001382/06-A em nome da parte promovente e por consectário 

determinar a emissão de certidão de débitos positiva com efeitos de 

negativa, no prazo máximo de 10 dias, até ulterior deliberação deste Juízo. 

Por se enquadrar a parte promovente como pessoa idosa, conforme 

dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso), determino que o feito tenha prioridade na tramitação. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.º 

01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do promovido. Cite-se o promovido para 

contestar em 30 dias, conforme enunciado retromencionado. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve 

a presente decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de 

citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SILVA DA COSTA OAB - MT24176/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000398-04.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDEMAR RODRIGUES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por 

Claudemar Rodrigues de Almeida em face de Oi S.A Telemar Norte Leste 

S/A, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

causa de pedir desta demanda centra-se na tese de inexistência de 

débitos com a empresa promovida, eis que não usufruiu do serviço de 

internet contratado, em vista da ausência de portabilidade para a 

respectiva instalação. Ao que informa o documento agregado no Id. 

28269722, o nome da parte promovente está negativado pela empresa 

promovida desde 29/01/2019 no valor de R$ 277,74. 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 cópias dos diálogos mantidos com o representante 

da empresa promovida, a corroborar a tese autoral. Elementos 

consistentes no processo a demonstrar que a negativação, 

aparentemente, não é devida, 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. Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, 

com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida 

que efetue a suspensão do nome da parte promovente nos cadastros de 

proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a juntada 

do respectivo comprovante até audiência preliminar. 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 
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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, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000732-38.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JAMILSON CARLOS 

GONZAGA MARINHO REQUERIDO: OI 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 Jamilson Carlos 

Gonzaga Marinho em face de Oi S.A, devidamente qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima facie, em 

Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de 

urgência merece acolhida. Ao que informa o documento agregado no Id. 

28655648, o nome da parte promovente está negativado pela empresa 

promovida desde 02/12/2019 no valor de R$ 176,04 A causa de pedir 

desta demanda centra-se na tese de negativação indevida, em vista da 

cobrança de mensalidades para acesso à internet pela empresa 

promovida, sem que houvesse a efetiva prestação do serviço. 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 do serviço dito inexistente, sob 

pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o insustentável dever de 

produzir prova diabólica. É cediço que a parte promovente nega a 

prestação do serviço de internet cobrado pela empresa promovida. 

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. 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. 

Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à 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. 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. 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). Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000715-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000715-02.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PHJ COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Esclareça a empresa promovente a sua condição para 

enquadramento a teor do art. 5º, inciso I, da Lei 12.153/2009, no prazo de 

05 dias, acostando documentos comprobatórios, sob pena de 
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indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inciso II do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006793-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINEY MOREIRA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006793-17.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DINEY MOREIRA FRANCO 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. DINEY MOREIRA FRANCO 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 o promovente que já manejou Ação 

Ordinária de Cobrança, processo nº 13296-47.2012.811.0015, Código nº 

177.492, que tramita pela 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, onde lhe foi 

concedido o direto de perceber o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento referente ao período compreendido entre 04/12/2007 a 

04/12/2012, porém alega que o relator se equivoca, quando fixa o término 

do benefício em 04/12/2012. 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 

promovente requer lhe seja concedido o direto de perceber o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento referente ao período após 04/12/2012. 

No entanto, logo após, ao período estipulado pelo relator do processo 

anterior, 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: 1011490-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA IENNY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 DANIELA IENNY 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 psicólogo, 

Referência CE-24, conforme termo de posse e de entrada em exercício 

datada de 09/09/2002. 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 
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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 

06/10/2017, 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004149-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMOCI HENDGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1004149-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALMOCI 

HENDGES. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP e INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DE SINOP –PREVI-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 ALMOCI 

HENDGES em face do MUNICÍPIO DE SINOP e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DE SINOP –PREVI-SINOP. Cinge-se a controvérsia à existência do direito 

da parte autora, integrante do quadro de servidores efetivos do 

promovido, à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação 

por antiguidade e merecimento. Citados para os termos da ação, ambos os 

requeridos contestaram alegando prescrição da pretensão autoral, 

hipótese verificada no presente caso. 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. 

Considerando, pois, que consoante art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as 

dívidas passivas da fazenda pública prescrevem em 5 anos, bem como os 

benefícios almejados pela parte autora foram revogados em 23/11/2012 

com entrada em vigor da Lei orgânica 1.737/2012, a pretensão de 

cobrança objeto dos pedidos formulado na inicial prescreveu em 

23/11/2017, antes do ajuizamento da ação aos 16/04/2018. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003935-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SANTOS DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1003935-76.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSEANE 

SANTOS DA SILVA COSTA. 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 JOSEANE 

SANTOS DA SILVA COSTA em face do MUNICÍPIO DE SINOP. A 

controvérsia dos autos cinge-se ao direito da parte autora à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Narra a requerente que, mediante concurso público, integra 

o quadro de servidores efetivos do promovido desde 11/02/2016. 

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 arguindo preliminar de prescrição, 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, 

relego à análise de questões prévias e passo ao julgamento do pedido. 

Segundo a Legislação Municipal 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.” No caso, portanto, considerando que a parte requerente entrou 

em exercício como servidora pública efetiva do promovido somente aos 

11/02/2016, o direito ao adicional por antiguidade e merecimento no qual se 

funda o pedido não mais encontra guarida no mundo jurídico, sendo sua 
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rejeição medida de rigor. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007840-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007840-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MIRIAM ALVES 

MARTINS. 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 MIRIAM ALVES MARTINS em face do 

MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora à 

percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Narra a parte requerente que, mediante 

concurso público, integra o quadro de servidores públicos efetivos do 

promovido desde 04/05/2015. Contudo, nunca recebeu o adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento devido por cada ano de efetivo exercício. 

Citado, o réu contesta arguindo preliminar de prescrição, hipótese 

verificada nos autos. Isso porque, 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 04/05/2015 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006612-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI REGINA TREVISOL ANTONIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006612-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAGALI REGINA 

TREVISOL ANTONIOLLI. 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 MAGALI REGINA 

TREVISOL ANTONIOLLI 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 

merecimento. Narra a requerente que, mediante aprovação em concurso 

público, integra o quadro de servidores públicos efetivos do promovido 

desde 04/05/2015. 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, 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 04/05/2015 o 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: 1012055-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ANDRADE SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 JOSE DE ANDRADE 

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 

vigia, Referência QC-005, 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 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 
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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 

25/10/2017, 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007112-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES DO VALE DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007112-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENATA ALVES 

DO VALE DA SILVEIRA. REQUERIDO: MUNICÍPIO 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 RENATA ALVES 

DO VALE DA SILVEIRA 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 

merecimento. Narra a requerente que, mediante concurso público, integra 

o quadro de servidores públicos efetivos do promovido desde 13/05/2015. 

Contudo, 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, 

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 parte requerente passou a exercer cargo público efetivo como 

servidora do promovido aos 13/05/2015 o 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006544-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006544-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MICHELE RIBEIRO 

DA SILVA. 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 MICHELE RIBEIRO DA SILVA 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 merecimento. Narra a requerente que, 

mediante concurso público, integra o quadro de servidores públicos 

efetivos do promovido desde 06/08/2015. 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, 

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 06/08/2015 o direito ao recebimento do 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006609-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA TOMAZ BRENTEGANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006609-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JUNIA TOMAZ 

BRENTEGANI. 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 JUNIA TOMAZ 

BRENTEGANI 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 merecimento. Narra a 

requerente que, mediante concurso público, integra o quadro de 

servidores públicos efetivos do promovido com exercício do cargo 

ocupado desde 13/05/2016. 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 13/05/2016 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005478-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOARES DOS REIS MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005478-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAQUEL 

SOARES DOS REIS MARIANO. 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 RAQUEL 

SOARES DOS REIS MARIANO 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, o réu contesta alegando, 

preliminarmente, prescrição da pretensão autoral, hipótese verificada nos 

autos. Isso porque, o benefício pleiteado pela parte 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.” 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 28/05/2018. Isto posto, diante da ocorrência da 

prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001917-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA MIOTO GREGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1001917-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AUREA MIOTO 

GREGUER. 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 AUREA MIOTO GREGUER 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, 

o réu contesta alegando, preliminarmente, prescrição da pretensão 

autoral, hipótese verificada nos autos. Isso porque, o benefício pleiteado 

pela parte 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.” 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 
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inicial já havia sido fulminada pela prescrição em 23/11/2017, antes do 

ajuizamento da ação aos 14/03/2018. Isto posto, diante da ocorrência da 

prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso 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: 1005510-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ANICETO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005510-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NEUZA ANICETO 

PEREIRA. 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 NEUZA ANICETO 

PEREIRA 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 28/05/2018. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002460-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1002460-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEONARDO DE 

ARAUJO BARROS. 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 LEONARDO DE 

ARAUJO BARROS 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, o réu contesta alegando, 

preliminarmente, prescrição da pretensão autoral, hipótese verificada nos 

autos. Isso porque, o benefício pleiteado pela parte 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.” 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 02/04/2018. Isto posto, diante da ocorrência da 

prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005292-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DANTAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005292-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARTA DANTAS 

DO NASCIMENTO. 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 MARTA DANTAS 

DO NASCIMENTO 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, o réu contesta alegando, 

preliminarmente, prescrição da pretensão autoral, hipótese verificada nos 

autos. Isso porque, o benefício pleiteado pela parte 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.” 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 21/05/2018. Isto posto, diante da ocorrência da 

prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, vide artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 
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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: 1001725-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO CARDOSO (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 MAURILIO CARDOSO 

em face de MUNICÍPIO DE SINOP. Pretende o autor o pagamento retroativo 

de adicional de periculosidade por exercer a função de vigia entre 2012 e 

2015. Em sua contestação a promovida sustenta pela improcedência eis 

que o autor foi aprovado em concurso público para o cargo de pedreiro. 

Em sede de impugnação à contestação o autor esclarece que exerce a 

função de vigia em razão de sua readaptação de função. A PRELIMINAR 

de INÉPCIA da PETIÇÃO INICIAL merece guarida. O art. 330, inciso I, §1º, 

inciso III do Código de Processo Civil dispõe: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição 

inicial quando: […] III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; Nesta hipótese a inépcia decorre da ausência de correlação 

entre os fatos narrados na petição inicial, isto é, a causa de pedir, com o 

pedido em si formulado. Pois bem, a petição inicial assim descreve os 

fatos: O Requerente é funcionário municipal, aprovado no concurso 

público que se realizou em 2009, conforme termo de posse anexo, 

adentrando-se ao quadro efetivo no cargo de Pedreiro, referência QC-09, 

nomeado com a portaria nº 285/09 e Termo de entrada em exercício 

datado de 14/04/2009. Objetiva na presente demanda o recebimento do 

adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) 

durante todo o período em que a Municipalidade se omitiu no pagamento, já 

que o mesmo nunca recebeu tal adicional pela municipalidade, o que 

contraria diretamente a legislação pátria. Em que pese a Lei que 

reconhece o direito ao recebimento da periculosidade pelos vigias estar 

vigente desde 2012, a requerida reconheceu o direito do servidor ao 

recebimento do referido adicional apenas em Janeiro de 2015, o que fere 

fatalmente o disposto na Lei Federal n. 12.740 de 08 de dezembro de 

2012, que dispõe: […] Assim com base no que dispõe a Lei supra 

mencionada, o Requerente faz jus ao recebimento dos valores não 

recebidos nos períodos anteriores, razão pela qual postula o Requerente o 

recebimento do adicional de periculosidade impagos nos anos anteriores. 

Já o pedido é assim formulado: a) Condenar a Requerida ao pagamento 

das diferenças devidas referentes ao adicional de periculosidade que faz 

jus o Requerente, desde a data da sua entrada em exercício, as quais 

deverão ser calculadas sobre seu efetivo vencimento, devidamente 

atualizado até a data do seu efetivo pagamento. […] Logo, extrai-se da 

petição inicial que a parte autora foi aprovado em concurso público para o 

cargo de pedreiro, porém postula o recebimento de adicional de 

periculosidade referente ao cargo de vigia. Em nenhum momento dos fatos 

acima transcritos a parte autora esclarece que, apesar de aprovado para 

o cargo de pedreiro encontrava-se em readequação de função como 

vigia. Tal esclarecimento somente foi elucidado por ocasião da 

impugnação à contestação. Neste sentido: AÇÃO RESCISÓRIA DE 

ACÓRDÃO. JULGAMENTO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AFIRMATIVA DE VIOLAÇÃO A 

DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO 

LÓGICA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO. INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL CONFIGURADA. INDEFERIMENTO LIMINAR. […] 3. Diante da 

manifesta ausência de relação lógica entre a narrativa dos fatos e o 

pedido, o que caracteriza a situação de inépcia, impõe-se o indeferimento 

da petição inicial. (TJSP - AR: 21148073820198260000, Relator: ANTONIO 

RIGOLIN, DÉCIMO SEXTO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 29/10/2019) É a petição inicial a responsável por 

delimitar a atividade judicial eis que nela se encontra a causa de pedir e os 

pedidos não podendo a sentença extrapolar tais limites sob pena de 

nulidade. No caso em concreto ainda é notória a alteração da causa de 

pedir efetuada pela parte autora que alterou a narrativa fática contida na 

inicial para justificar o pedido formulado. Por fim, não se pode olvidar que a 

documentação trazida aos autos com a impugnação à contestação viola o 

disposto no art. 434 do CPC quanto ao momento de sua juntada aos autos 

eis que não se trata de documento novo. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 330, inciso I c.c §1º, inciso III e 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. 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: 1007064-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE REJANE KROETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007064-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JANICE REJANE 

KROETZ. 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 JANICE REJANE KROETZ 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, 

o réu contesta alegando, preliminarmente, 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 

municipal 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.” 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 a entrada em vigor da Lei 

1.737/2012, a pretensão de cobrança objeto dos pedidos formulado na 

inicial foi alcançada pela prescrição em 23/11/2017, antes do ajuizamento 

da ação aos 17/07/2018. Isto posto, diante da ocorrência da prescrição, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006711-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRISTINA LOEFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006711-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IARA CRISTINA 

LOEFF. 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 IARA CRISTINA LOEFF 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, 

o réu contesta alegando, preliminarmente, prescrição da pretensão 

autoral, hipótese verifica nos autos. Isso porque, o benefício pleiteado pela 

parte 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.” 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 foi alcançada pela prescrição em 23/11/2017, antes do ajuizamento 

da ação aos 09/07/2018. Isto posto, diante da ocorrência da prescrição, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso 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: 1002555-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002555-86.2016.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA SALETE PEREIRA 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. MARIA SALETE PEREIRA 

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 PROFESSOR COM LIC. 

PLENA EM PEDAGOGIA – 40h, 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 
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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 01/12/2011 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. Por outro lado, juz ao adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento a ser incorporados em 02/02/2012. 

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 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 02/02/2012 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: 1006572-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006572-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KELLI CRISTINA 

DE SOUZA PEREIRA. 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 KELLI CRISTINA 

DE SOUZA PEREIRA 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 

merecimento. Narra a requerente que, mediante concurso público, integra 

o quadro de servidores públicos efetivos do promovido com exercício do 

cargo ocupado desde 21/09/2016. 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 

21/09/2016 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006614-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DA SILVA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006614-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LIDIANE DA 

SILVA EVANGELISTA. 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 LIDIANE DA 

SILVA EVANGELISTA 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 

merecimento. Narra a requerente que, mediante concurso público, integra 

o quadro de servidores públicos efetivos do promovido com exercício do 

cargo ocupado desde 13/09/2016. 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 

13/09/2016 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006841-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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LUANA QUADRINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006841-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUANA 

QUADRINI DA SILVA. 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 LUANA QUADRINI 

DA SILVA 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, o réu contesta alegando, 

preliminarmente, prescrição da pretensão autoral, hipótese verificada nos 

autos. Isso porque, o benefício pleiteado pela parte 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.” 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 11/07/2018. Isto posto, diante da ocorrência da 

prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006074-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARRETO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006074-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL BARRETO ALVES 

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. RAFAEL BARRETO ALVES 

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 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 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 
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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 03/07/2013 

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: 1007126-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA ALVES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007126-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANE APARECIDA ALVES 

PINTO 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. JULIANE APARECIDA 

ALVES PINTO 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 

MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA 40HS- APOIO ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL- EFETIVO, Referência CE-31, com início do exercício em 

06/05/2015. 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 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, eis 

que a tese se confunde com a análise do próprio mérito, mormente que 

não trará nenhum prejuízo a presente demanda tal instituto. 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 06/05/2015. 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: 1002801-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI DISARO FANGUEIRO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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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1002801-82.2016.8.11.0015. AUTOR(A): ELIANI DISARO FANGUEIRO 

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. ELIANI DISARO 

FANGUEIRO 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 ARQUITETA, Referência 

CE-24, 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 PRESCRIÇÃO 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 01/08/2008, 

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 05/12/2016 

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: 1009254-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MENDES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009254-59.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA MENDES 

CAVALCANTE 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 ROSANGELA MENDES CAVALCANTE em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 18/08/2005 para o quadro efetivo no cargo de COM LIC. 

PLENA EM PEDAGOGIA 40hs, Referência CE-20-4. 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 
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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 02/08/2017, 

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: 1007896-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAURO GOMES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007896-59.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELAURO GOMES DE SA 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. ELAURO GOMES DE SA 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 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, Referência CE-11, com 

início do exercício em 08/04/2009. 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 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 08/04/2009, 

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 08/04/2010, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 08/04/2009. 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 

08/04/2010 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 30/06/2012 

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 
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do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 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: 

1007147-08.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ROSIMEIRE DE OLIVEIRA 

BARRETO 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 ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARRETO em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 20/01/2004 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005273-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NELSON NUNHO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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. NELSON 

NUNHO 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 o 

requerente que foi nomeado para o cargo de VIGIA, Referência N/M-13, 

com início do exercício 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. 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 

29/04/1994, 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 
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PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada. […] (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 29/04/1995, 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 

29/04/1996 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 21/05/2013, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 21/05/2018. Por outro lado, a parte 

promovente faria juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 29/04/2014, se não fosse a data de revogação da 

norma municipal em 23/11/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 29/04/1994. 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: 1005291-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BREGOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005291-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE 

BREGOLATO. 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 ANDRE 

BREGOLATO em face do MUNICÍPIO DE SINOP e INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 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 MUNICÍPIO DE 

SINOP contestou 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. O requerido INSS, por sua 

vez, limitou-se a arguir sua ilegitimidade passiva ad causam. Eis o resumo 

dos fatos relevantes. Decido. Com efeito, os fatos em que se fundam o 

pedido da parte autora não estabelecem qualquer liame fático e jurídico 

com o requerido INSS, que, ao que parece, foi indicado a integrar o polo 

passivo na petição inicial por equívoco. Posto isso, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO com relação ao promovido INSS, por ausência de legitimidade 

passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mais, verifico que a 

preliminar arguida pelo MUNICÍPIO DE SINOP merece acolhimento. 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 21/05/2018. 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: 1006133-86.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA GRITTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006133-86.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ELSA MARIA GRITTI 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 ELSA MARIA GRITTI em desfavor de MUNICIPIO 

DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição inicial sustenta que foi 

aprovado em concurso público entrando em exercício em 01/04/2009 para 

o quadro efetivo no cargo de MERENDEIRA, Referência CE-02. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 

8.880/1994, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. 

Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 20/06/2018, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006768-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI OSANE MURARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006768-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NELCI OSANE 

MURARI. 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 NELCI OSANE MURARI 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, 

o réu contesta alegando, preliminarmente, prescrição da pretensão 

autoral, hipótese verifica nos autos. Isso porque, o benefício pleiteado pela 

parte 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.” 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 10/07/2018. Isto posto, diante da ocorrência da 

prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso 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: 1004968-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA DA COSTA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004968-38.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DA GRACA DA COSTA 

PIRES 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 MARIA DA GRACA DA COSTA PIRES em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 04/04/2005 para o quadro efetivo no cargo de MERENDEIRA, 

Referência CE-02. Contudo, durante o período laboral não recebeu 
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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 14/04/2017, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002490-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SOFIA PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002490-23.2018.8.11.0015. 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 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 

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 
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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, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

03/04/2018. Por outro lado, a parte promovente faria juz ao adicional de 

2% por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 03/04/2014, se 

não fosse a data de revogação da norma municipal em 23/11/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 01/08/2008. 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: 1003997-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA NUNES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003997-19.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANA CELIA NUNES DA ROCHA 

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 ANA CELIA NUNES DA ROCHA em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição inicial sustenta 

que foi aprovado em concurso público entrando em exercício em 

06/07/2004 para o quadro efetivo no cargo de ZELADOR, Referência 

CE-02. Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/1994, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. 

Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 10/04/2018, 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. 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.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005552-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005552-71.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA LUCIA DOS SANTOS 

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 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 LUCIA DOS SANTOS PEREIRA em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 01/08/2005 para o quadro efetivo no cargo de ZELADOR, 

Referência CE-02. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/1994, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 

26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houve reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 29/05/2018, 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: 1001648-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO PAZETTO LUNARDI (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: 

1001648-43.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ALEX SANDRO PAZETTO 

LUNARDI 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 ALEX SANDRO PAZETTO LUNARDI em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 01/09/2005 para o quadro efetivo no cargo de OPERÁRIO 

BRAÇAL, Referência CE-04. 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 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. 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: 1004547-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANIA BARBOSA SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))
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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: 

1004547-14.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ELIANIA BARBOSA SOUSA DA 

SILVA 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 ELIANIA BARBOSA SOUSA DA SILVA em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 02/02/2009 para o quadro efetivo no cargo de GARI, 

Referência CE-02. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/1994, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 

26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houve reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 26/04/2018, 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. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007192-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE GONCALVES RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007192-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELISABETE GONCALVES 

RABELO 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. ELISABETE 

GONÇALVES RABELO 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 

o requerente que foi nomeado para o cargo de PROF. LIC. EM PEDAGOGIA 

30 HS - EFETIVO, Referência CE-29, com início do exercício em 

21/06/2016. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em 

sede de contestação o requerido aduziu 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 aventada 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 21/06/2016, 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 
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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 21/06/2017, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 21/06/2016. 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 

21/06/2017 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 19/07/2013, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 19/07/2018. Por outro lado, a parte 

promovente faria juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 19/07/2014, se não fosse a data de revogação da 

norma municipal em 23/11/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 21/06/2016. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004930-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BORDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004930-89.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MIGUEL BORDIM 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 MIGUEL 

BORDIM em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 09/07/1998 para o quadro efetivo no cargo de OPERADOR 

DE PÁ-CARREGADEIRA, Referência QC-15. 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 09/05/2018, 

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, 
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certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001626-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001626-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELZA BISPO DE OLIVEIRA 

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. ELZA BISPO 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 SECRETÁRIO ESCOLAR, Referência CE-12, com 

início do exercício em 09/08/2002. 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 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 PRESCRIÇÃO, eis que 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 09/08/2002, 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 09/08/2003, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 09/08/2002. 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 

09/08/2003 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 06/03/2013, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 06/03/2018. Por outro lado, a parte 

promovente faria juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 21/05/2014, se não fosse a data de revogação da 

norma municipal em 23/11/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 16/02/2009. 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; 
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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: 1001987-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1001987-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DAS DORES 

MARQUES 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. MARIA DAS DORES 

MARQUES 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 16/02/2009. 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 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 PRESCRIÇÃO, eis que 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 16/02/2009, 

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 16/02/2010, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 16/02/2009. 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 

16/02/2010 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 16/03/2013, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 16/03/2018. Por outro lado, a parte 

promovente faria juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 21/05/2014, se não fosse a data de revogação da 

norma municipal em 23/11/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 16/02/2009. 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 
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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: 1005786-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005786-53.2018.8.11.0015. AUTOR(A): NATALINA ROSA AIOLFI 

LATREILLE 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 NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE 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 MAGISTÉRIO 

40HS, Referência QC-017. 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 07/06/2018, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008053-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008053-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA ALVES DA ROCHA 

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. PATRÍCIA ALVES 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 o 

requerente que foi nomeado para o cargo de AUDITOR FISCAL, 

Referência CE-21, com início do exercício 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. 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 aventada 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 21/05/2013, 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 
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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 21/05/2014, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 21/05/2013. 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 21/05/2014 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 15/08/2013, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

15/08/2018. Por outro lado, a parte promovente faria juz ao adicional de 

2% por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 29/04/2014, se 

não fosse a data de revogação da norma municipal em 23/11/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 21/05/2013. 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: 1007022-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MORENO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007022-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO MORENO SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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. JOÃO MORENO 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 o requerente que foi nomeado para o 

cargo de MECÂNICO MANUT. VEÍCULO AUTOMOTORES, Referência 

QC-013, 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 aventada 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 12/06/1998, 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 12/06/1999, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 12/06/1998. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, 

incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos 

em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 

1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao 

adicional em questão entre o período de 12/06/1999 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 16/07/2013, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

16/07/2018. Por outro lado, a parte promovente faria juz ao adicional de 

2% por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 12/06/2014, se 

não fosse a data de revogação da norma municipal em 23/11/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 12/06/1998. 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: 1002791-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002791-38.2016.8.11.0015. AUTOR(A): ANA PAULA FERNANDES 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 PAULA FERNANDES 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 ENFERMEIRO, Referência CE-23, com início do exercício em 

01/02/2009. 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 
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Lei municipal nº 1.604/2011 que substituiu a Lei municipal nº 254/1993. A 

PRELIMINAR quanto a PRESCRIÇÃO, eis que a esse 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 

01/02/2009, 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 01/02/2010, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 01/02/2009; 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 

01/02/2010 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 01/02/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 01/02/2009, 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 01/02/2012, 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 01/02/2012 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011162-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSA SOLANGE DE LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011162-54.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ENILSA SOLANGE DE LIMA DA 

SILVA 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 ENILSA SOLANGE DE LIMA DA SILVA em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 01/03/2006 para o quadro efetivo no cargo de ZELADOR 44 

H, Referência CE-02. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/1994, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 

26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houve reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 
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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: 1002547-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002547-12.2016.8.11.0015. AUTOR(A): JOSIANE RODRIGUES 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. JOSIANE RODRIGUES 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 – 40h, Referência 

CE-20-4, com início do exercício em 02/08/2005. 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 02/08/2005, 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 02/08/2006, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 02/08/2005; 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 02/08/2006 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 30/11/2011, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

30/11/2016. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 02/08/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 02/08/2005, 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 02/08/2012, 
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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 02/08/2012 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005295-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005295-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO GARCIA MARTINS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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. JOÃO GARCIA MARTINS 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 N/M 17, com início do 

exercício em 05/01/1994. 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 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 

PRESCRIÇÃO, eis que 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 05/01/1994, 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 05/01/1995, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 05/01/1994. 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 05/01/1995 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 21/05/2013, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

21/05/2018. Por outro lado, a parte promovente faria juz ao adicional de 

2% por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 21/05/2014, se 

não fosse a data de revogação da norma municipal em 23/11/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 05/01/1994. 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. 
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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: 1002802-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANE FRACARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002802-67.2016.8.11.0015. AUTOR(A): ELEANE FRACARO 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. ELEANE FRACARO 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, 40h, Referência CE-31, com início do exercício em 

16/05/2012. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em 

sede de contestação o requerido aduziu inépcia da exordial pela 

revogação do benefício pretendido via Lei municipal n. 1.737/2012, 

ocorrência de duplicidade de adicionais ante a previsão do art. 13, § 1º, da 

Lei municipal nº 1.604/2011 que substituiu a Lei municipal nº 254/1993. A 

PRELIMINAR quanto a PRESCRIÇÃO, eis que a esse 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 

16/05/2012, portanto fez juz à progressão somente aplicada após um ano 

de efetivo exercício na classe a que pertence, conforme disposto no art. 

17, §§2º, 3º e 6º, inciso I da Lei nº 568/1999, alterada posteriormente pela 

Lei nº 663/2001. Contudo, de acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001 os 

efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 01/01/2002. Esse 

é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada. […] (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 16/05/2013, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 16/05/2012; Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

16/05/2013 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 05/12/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 16/05/2012, 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 05/12/2012, 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 05/12/2012 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 
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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: 1005776-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA LUIZ DA SILVA BOGORNY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005776-43.2017.8.11.0015. AUTOR(A): QUITERIA LUIZ DA SILVA 

BOGORNY 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. QUITERIA LUIZ DA SILVA 

BOGORNY 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 08/08/2002. 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 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 08/08/2002, 

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 08/08/2003, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 08/08/2002. 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 

08/08/2003 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 09/05/2012 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento (09/05/2017). Por outro lado, juz ao adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento a ser incorporados em 08/08/2012, tendo em 

vista a data de ingresso no serviço público (08/08/2002), 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 08/08/2012, 

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 08/08/2012 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 202 de 448



respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 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: 1001268-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA AGUIAR BRONDANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001268-88.2016.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA MADALENA AGUIAR 

BRONDANI 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. MARIA MADALENA 

AGUIAR BRONDANI 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. PEDAGOGIA 

40h, Referência CE-20-4, com início do exercício em 01/08/2006. 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 01/08/2006, 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 01/08/2007, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/08/2006. 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 01/08/2007 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 02/11/2011 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (02/11/2016). 

Por outro lado, juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a ser 

incorporados em 01/08/2012, tendo em vista a data de ingresso no serviço 

público (01/08/2006), 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 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 
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9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002479-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLAUDINEI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002479-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON CLAUDINEI DA 

SILVA LIMA 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. ANDERSON 

CLAUDINEI DA SILVA 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 o requerente que foi nomeado para o cargo de 

MOTORISTA II, 40h, Referência CE-10, com início do exercício em 

01/09/2015. 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 aventada 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 01/09/2015, 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 01/09/2016, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 01/09/2015. 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 

01/09/2015 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 03/04/2013, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 03/04/2018. Por outro lado, a parte 

promovente faria juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 03/04/2014, se não fosse a data de revogação da 

norma municipal em 23/11/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 01/09/2015. 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, 
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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: 1004949-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SIMPLICIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004949-32.2017.8.11.0015. AUTOR(A): IVONETE SIMPLICIO 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. IVONETE SIMPLICIO 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 OPERÁRIO BRAÇAL, 

Referência CE-04, com início do exercício em 02/09/2003. 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 02/09/2003, 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 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 02/09/2004, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 02/09/2003. 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 02/09/2004 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 14/04/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (14/04/2017). 

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 (02/09/2003), 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 02/09/2012, 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 
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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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001263-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELINES SIMPLICIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001263-66.2016.8.11.0015. AUTOR(A): ELINES SIMPLICIO 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. ELINES SIMPLÍCIO 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 ATENDENTE DE CRECHE, Referência CE-02, com início do 

exercício em 01/09/2008. 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 PRESCRIÇÃO não comporta acolhimento, eis que a 

tese se confunde com a tese 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 01/09/2008, 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 01/09/2009, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/09/2008; 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 02/11/2011, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

02/11/2016. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 01/09/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 01/09/2008, 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 01/09/2012, 

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 01/09/2012 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: 1007903-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007903-51.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANA PAULA PEREIRA DE 

SANTANA 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 PAULA PEREIRA DE 

SANTANA 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 

02/08/2005. 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 02/08/2005, 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 02/08/2006, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 02/08/2005. 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 02/08/2006 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 30/06/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (30/06/2017). 

Por outro lado, juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a ser 

incorporados em 02/08/2012, 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 02/08/2012, 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 02/08/2012 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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DOS REIS RANGEL. 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 EDILENE TELES DOS REIS RANGEL 

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 30/10/2017, DECLARO PRESCRITOS os 

créditos anteriores a 30/10/2012. 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 

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 entrada em exercício e holerites 

que instruem a inicial, o autor 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 – 
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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 em 02/09/2003, conforme termo de entrada em 

exercício datado de 02/09/2002 que instrui a inicial. 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 02/09/2003, 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 30/10/2012 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004943-25.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LECI APARECIDA MARIA 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. LECI APARECIDA MARIA 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 LIC. PEDAGOGIA C/PÓS, 40h, Referência CE-20-6, com início do 

exercício em 01/08/2006. 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 01/08/2006, 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 
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- 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 01/08/2007, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/08/2006. 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 01/08/2007 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 14/04/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (14/04/2017). 

Por outro lado, juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a ser 

incorporados em 01/08/2012, tendo em vista a data de ingresso no serviço 

público (01/08/2006), 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 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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PROCESSO: 1000682-51.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CASSIA 

CRISTIANI PINHEIRO SILVA. 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 CASSIA CRISTIANI PINHEIRO SILVA 

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 17/10/2016, DECLARO PRESCRITOS os 

créditos anteriores a 17/10/2011. 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 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 
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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 entrada em exercício e holerites 

que instruem a inicial, o autor 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 ocorreu em 14/02/2001, conforme termo de entrada em 

exercício de 14/02/2000. 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 14/02/2001, 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 17/10/2011 e 

23/11/2012; b) Sobre o crédito deve incidir correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 

26/03/2015 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006781-03.2017.8.11.0015. AUTOR(A): EDELSON GOMES 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. EDELSON GOMES 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 CARPINTEIRO, Referência CE-09, com início do exercício em 

02/07/2003. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 
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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 tese 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 02/07/2003, 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 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 02/07/2004, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 02/07/2003; 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 02/07/2004 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. 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: 1007937-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LECI APARECIDA MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007937-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LECI APARECIDA 

MARIA. 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 LECI APARECIDA MARIA 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 
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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 

03/07/2017, DECLARO PRESCRITOS os créditos anteriores a 03/07/2012. 

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 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 entrada em exercício e holerites 

que instruem a inicial, o autor 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 – 
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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 em 01/08/2007, conforme termo de entrada em 

exercício datado de 01/08/2006 que instrui a inicial. 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 01/08/2007, 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 03/07/2012 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006767-19.2017.8.11.0015
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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

 

PROCESSO: 1006767-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DERONI FATIMA 

ESPRENDOR. 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 DERONI FATIMA ESPRENDOR 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 30/05/2017, DECLARO PRESCRITOS os 

créditos anteriores a 30/05/2012. 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 

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 
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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 entrada em exercício e holerites 

que instruem a inicial, o autor 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 nomeada para o 

cargo público municipal em 01/07/1998, conforme termo de nomeação 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 30/05/2012 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.
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PROCESSO: 1005273-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MYRIAM 

PEREIRA MARTINS. 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 MYRIAM PEREIRA MARTINS 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, 
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ACOLHO a preliminar suscitada e, considerando que a propositura da 

presente ação se deu aos 24/04/2017, DECLARO PRESCRITOS os 

créditos anteriores a 24/04/2012. 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 

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 entrada em exercício 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 
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pertence, no caso em 16/02/2010, conforme termo de entrada em 

exercício datado de 16/02/2009 que instrui a inicial. 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 16/02/2010, 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 24/04/2012 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.
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PROCESSO: 1004772-68.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARTHA 

CRISTINA BRASILIENSE ZANINI. 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 MARTHA CRISTINA 

BRASILIENSE ZANINI 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 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, 
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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 entrada em exercício e holerites 

que instruem a inicial, o autor 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 em 01/04/2010, conforme termo de entrada em 

exercício datado de 01/04/2009 que instrui a inicial. 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 01/04/2010, 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.
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(ADVOGADO(A))
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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: 

1002216-30.2016.8.11.0015. AUTOR(A): RAQUEL AFONSO DE ARAUJO 

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. RAQUEL AFONSO DE 

ARAÚJO 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 10/08/2007. 

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 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 10/08/2007, 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 10/08/2008, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 10/08/2007. 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 10/08/2008 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 24/11/2011, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

24/11/2016. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 10/08/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 10/08/2007, 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 10/08/2012, 

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 10/08/2012 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: 

1003265-09.2016.8.11.0015. AUTOR(A): EDIVALDO 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. EDIVALDO 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 MOTORISTA, II, Referência CE-09, com início do exercício em 

01/04/2009. 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 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 01/04/2009, 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 
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- 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 01/04/2010, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/04/2009 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 01/04/2010 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 16/12/2011, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

16/12/2016. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 01/04/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 01/04/2009, 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 01/04/2012, 

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 01/04/2012 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: 1009237-23.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EVALDO 

ADRIANO 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 EVALDO ADRIANO 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 02/08/2017, DECLARO PRESCRITOS os 

créditos anteriores a 02/08/2012. 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 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 
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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 entrada em exercício 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 em 24/02/2001, conforme termo de entrada em 

exercício datado de 24/02/2000 que instrui a inicial. 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 24/02/2001, 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 02/08/2012 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007900-96.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CELIANE LAUTERT 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. CELIANE LAUTERT 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 PROFESSOR, Ed. Física, 40h, Referência CE-20, 

com início do exercício em 18/02/2009. Contudo, durante o período laboral 

não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada 
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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 18/02/2009, 

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 18/02/2010, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 18/02/2009, 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 

18/02/2010 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 30/06/2012, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 30/06/2017. Por outro lado, a parte 

promovente faz juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 18/02/2013, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 18/02/2009, 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; 
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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: 1009180-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEIR TEIXEIRA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009180-05.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VANDEIR TEIXEIRA DE MIRANDA 

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. VANDEIR TEIXEIRA DE MIRANDA 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 QC-005, 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 01/08/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (01/08/2017). 

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: 1002492-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN APARECIDA GALVAO PINHEIRO (REQUERENTE)
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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: 

1002492-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KELEN APARECIDA GALVAO 

PINHEIRO 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. KELEN APARECIDA 

GALVAO PINHEIRO 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, tendo em vista a data do ajuizamento (03/04/2018). 

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: 1007758-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007758-92.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO PEREIRA 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 
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imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. ANTÔNIO PEREIRA 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 ZELADOR, Referência 

N/M-14, com início do exercício em 16/09/1994. 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 16/09/1994, 

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 16/09/1995, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 16/09/1994, 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 

16/09/1995 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 28/06/2012, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 28/06/2017. Por outro lado, a parte 

promovente faz juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 16/09/2013, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 16/09/1994, 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 
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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: 1010323-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA BRIGOLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010323-29.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELIANE MARIA BRIGOLATO 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 MARIA BRIGOLATO 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 SERVIÇOS GERAIS, Referência CE-04, 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 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 01/08/2002, 

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 01/09/2012, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 01/09/2017. 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 
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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: 1006792-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH BOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006792-32.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELISABETH BOGO 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. ELISABETH BOGO 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Referência N/M-30, com início do 

exercício em 01/12/1994. 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 01/12/1994, 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 
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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 01/12/1995, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/12/1994, 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 01/12/1994 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 faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 01/12/2013, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 01/12/1994, 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: 1014174-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ALEXANDRE COELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1014174-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HUGO 

ALEXANDRE COELHO. 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. 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: 1008178-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RODRIGUES FORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))
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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: 

1008178-97.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CLAUDETE RODRIGUES FORTE 

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. CLAUDETE RODRIGUES FORTE 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 Saúde, referencia QC-010, com início 

do exercício em 22/06/1999. 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 22/06/1999, 

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 22/06/2002, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 22/06/1999. 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 

22/06/2002 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 07/07/2012 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento (07/07/2017). 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: 1013907-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESE CORREA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FERRACA CORREA OAB - MT27098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AJASP - ASSOCIACAO DOS JOVENS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA DE 

SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE OAB - MT27177/O 

(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 
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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: 1014126-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL REZENDE FARIA (REQUERENTE)

MARINA APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA LIMA OAB - MG143864 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1014126-49.2019.8.11.0015. REQUERENTES: GABRIEL 

REZENDE FARIA e MARINA APARECIDA LIMA. 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. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014110-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1014110-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS SOARES 

PIRES. REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A. Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. 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: 1012023-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SALETE CARNEZELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1012023-40.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SONIA SALETE CARNEZELLA 

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. SONIA SALETE CARNEZELLA ajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de MUNICIPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao 
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reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou a requerente que foi 

nomeada para o cargo de AGENTE SANITÁRIO DE SAÚDE, Referência 

CE-07, com início do 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 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 01/02/2012, 

portanto fez juz à progressão somente aplicada após um ano de efetivo 

exercício na classe a que pertence, conforme disposto no art. 17, §§2º, 3º 

e 6º, inciso I da Lei nº 568/1999, alterada posteriormente pela Lei nº 

663/2001. Contudo, de acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001 os efeitos 

financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 01/01/2002. Esse é o 

ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada. […] (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 01/02/2013, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 01/02/2012. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. 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: 1005854-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005854-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LAURA ELISA DE ALMEIDA 

RONDON REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ação de 

indenização por danos morais proposta por LAURA ELISA DE ALMEIDA 

RONDON, 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 07 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 30.09.2020. 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, 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007554-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA AMANCIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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. ERICA 

AMANCIA DE CAMPOS ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face 

de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou a requerente que foi 

nomeada para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com entrada 

em exercício em 15/10/2012. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano 

de efetivo exercício. Em sede de contestação o requerido 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. Merecendo, portanto, a rejeição. Desta forma, 

REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, não vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Segundo a Legislação Municipal o 

benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e ss 

da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No caso concreto dos 

autos a Requerente entrou em exercício em 01/02/2012 e, pelo requisito 

legal, somente faria jus à percepção do adicional de antiguidade e 

merecimento findo o primeiro ano de efetivo exercício da função pública, o 

que ocorreu apenas em 15/10/2013. 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: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015082-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRECI ANTONIO KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROLINA LOPES COSTA EIRELI (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. PATRECI ANTONIO KLEIN distribuiu a presente 

demanda em face de ANNA KAROLINA LOPES COSTA EIRELI visando o 

recebimento do crédito representado pelos cheques de id nº 27148143. 

Inicialmente cumpre consignar que, não obstante a parte Exequente tenha 

nomeado a presente demanda como se fosse Ação de Locupletamento 

Ilícito, nitidamente trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

quer seja, por ter sido essa a classe judicial escolhia no momento do 

ajuizamento da demanda, quer seja pelos pedidos formulados com base 

no art. 829 do CPC relativos ao procedimento executório. Todavia a 

presente demanda não prospera devendo, de plano ser extinta por inépcia 

da petição inicial. Os títulos de crédito objeto da lide são: a) SA-000121, no 

valor de R$ 1.565,03 com vencimento para 28/02/2019; b) SA-000122, no 

valor de R$ 1.659,77 com vencimento para 28/03/2019 e c) SA-000123, no 

valor de R$ 1.764,65 com vencimento para 28/04/2019. O cheque, como 

título de crédito, é regulamento em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 

7.357/1985 que fixa um prazo de 30 ou 60 dias para apresentar o título de 

crédito para pagamento a contar da data de sua emissão (art. 33) e fixa o 

prazo prescricional de 6 meses, a contar do vencimento do prazo de 

apresentação, para o ajuizamento da ação executiva. Ainda conforme o 

art. 33 supra, o prazo de apresentação dos títulos de crédito em questão 

será de 30 dias eis que emitidos na praça para pagamento, ou seja, esta 

Comarca. Portanto, o prazo de apresentação dos cheques escoou, 

respectivamente, em 30/03/2019; 27/04/2019 e 28/05/2019. E, das datas 

supra iniciou-se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação 

executiva cujo termo inicial se deu, respectivamente, em 30/08/2019, 

27/09/2019 e 28/10/2019. Todavia, a presente demanda somente foi 

ajuizada em 09/12/2019, ou seja, após o prazo prescricional. O prazo 

prescricional acima fixado limita a exigibilidade dos títulos de crédito em 

questão. Exigibilidade esta que é requisito essencial para o 

prosseguimento da ação executiva nos termos do art. 803, inciso I do CPC: 

Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não 

corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; […] Parágrafo único. A 

nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. 

Sendo circunstância que pode ser conhecida de ofício é obrigação deste 

Juízo reconhecer a falta de interesse processual do Exequente no 

prosseguimento de uma demanda embasada em título de crédito sem força 
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executiva nos termos do art. 330, inciso I c.c §1º, inciso III do CPC. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA. CHEQUE PRESCRITO. AUSENCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO 

EXECUTIVO - REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO 

EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA 

INICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A execução reclama título executivo 

válido, como tal não se qualificando aquele que perdeu a força executiva 

em decorrência da prescrição. 2. Recurso conhecido e não provido. 

(TJDFT, Acórdão 879328, 20110112144315APC, Relator: Romulo de 

Araujo Mendes, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 

13/7/2015. Pág.: 242 - grifo nosso) Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 330, inciso I c.c §1º, inciso III e 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. 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: 1010610-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA SOUSA (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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-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 

26976393, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 1.329,87 (id nº 21473748) 

e R$ 501,62 (id nº 26976392) observando-se os dados bancários 

informados no id nº 27038241. 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: 1009878-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (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. ELIAS DE 

SOUZA GONCALVES ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, C/C RESSARCIMENTODE VALORES em face de B 

V INCORPORAÇÃO LTDA. Ressai dos autos que houve a rescisão 

unilateral do contrato de compra e venda em razão do confesso 

inadimplemento contratual tendo a presente demanda a finalidade postular 

a restituição dos valores pagos com a retenção de apenas 10% a título de 

multa contratual eis que o imóvel já foi alienado a terceiros. A PRELIMINAR 

de INCOMPETÊNCIA em razão do VALOR DA CAUSA não prospera sendo 

assente o entendimento deste Juízo de que o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico almejado pelo autor, isto é, ao valor 

que pretende se ver ressarcido, inclusive com supedâneo no Enunciado 

nº 39 do FONAJE. Portanto o valor da causa deve equivaler ao valor que 

as partes pretendem serem restituídos acrescido do dano moral pleiteado, 

tal como estipulado pelos promoventes. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e, por não vislumbrar questões de nulidade passo 

a análise do mérito. Consoante extrato de pagamento (id nº 17785689) o 

promovente adimpliu a importância de R$ 7.379,06 que, acrescido da 

quantia de R$ 5.294,22, pagos pelo terceiro que cedeu o contrato ao 

promovente, perfaz a importância total de R$ 12.673,06. Pelo Termo de 

Rescisão Contratual (id nº 17785997) lavrado pela promovida restou 

consignado que o valor pago, isto é, R$ 12.673,06, seria retido a título de 

despesas administrativas. Entretanto, tal termo não foi assinado pelo 

promovente. A rescisão contratual já restou concretizada restando na 

presente lide tão somente verificar a existência de saldo credor em favor 

do promovente. Em sua contestação a promovida, apesar de não trazer 

aos autos o contrato de promessa de compra e venda, afirma existir a 

cláusula 4.1 e 4.3 que prescrevem a retenção da fração de 30% a título de 

custos administrativos e demais custos operacionais. Contudo a confessa 

retenção de R$ 12.673,06 a título de despesas administrativas é atitude 

contraditória com a tese alegada pela promovida. Por certo que esta 

entende que a multa de 30% diga respeito ao valor total do contrato, pois 

do contrário haveria invariavelmente saldo credor em benefício do 

promovente caso a multa fosse sobre o valor pago. Ocorre que o valor 

total do contrato era de R$ 84.234,60 o que resultaria em multa de R$ 

25.270,38 equivalente a 30%. Em verdade o percentual retido pela 

promovida equivale a 15% do valor total do contrato. A rescisão do 

contrato não extinguiu as cláusulas que o promovente entende como 

sendo abusivas, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do 

Consumidor. Isto porque tais cláusulas, como por exemplo a retenção de 

30%, estava presente no contrato original e foram transportadas para o 

termo de rescisão e por isso ainda podem ser objeto de análise judicial. 

Neste sentido: APELAÇÃO. Ação revisional C.C. Pedido de danos morais 

C.C. Obrigação de fazer. CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL. […] 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CONTRATOS QUITADOS. Possibilidade de 

revisão dos contratos celebrados entre as partes, ainda que já extintos 

e/ou liquidados. Apelo provido. […] (TJSP - AC: 10000294820188260472, 

Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 26/02/2019 - grifo nosso). APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO. OBJETO. […] MÉRITO POSSIBILIDADE DA REVISÃO. É 

possível a revisão de toda a contratualidade, a teor do que dispõe a 

Súmula 286 do STJ. Assim, conforme entendimento do STJ, esta Câmara 

tem decidido no sentido de ser possível a revisão de toda contratualidade, 

incluindo os contratos extintos pelo pagamento, novação ou renegociação, 

sob o fundamento de que as nulidades contratuais não se convalidam com 

o novo ajuste. […] (TJRS - AC: 02680912720188217000, Relator: JORGE 

MARASCHIN DOS SANTOS, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/12/2018 - grifo nosso). Inicialmente afasto a incidência das 

disposições da Lei nº 13.786/2018 em observância ao disposto no art. 6º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que assevera: Art. 6º 

A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Neste diapasão, ainda que a 

Lei nº 13.786/2018 estabeleça novos parâmetros sobre o tema em 

comento, não se descura que sua aplicação caso concreto deve observar 

a necessária segurança jurídica do ato jurídico perfeito entabulado entre 

as partes ao, em 20/11/2014, celebrar contrato de compra e venda do 

imóvel em questão. Por oportuno destaca-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE 

VALORES PAGOS. INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 

TERMO INICIAL E FINAL. DANOS MORAIS. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. 

[…] 4. A questão concernente à restituição de valores está regulamentada 
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pela Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do 

contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em 

incorporação imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas 

pelos consumidores. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos 

celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra 

do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. […] (TJDF - 

PROC: 07323673720188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, TERCEIRA 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2019 - grifo nosso). Em se 

tratando de relação de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das 

cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do 

inciso IV do referido artigo aquela cláusula que estabelece vantagem 

exagerada ao fornecedor em detrimento do consumidor. A jurisprudência 

do E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do STJ tem aceitado um 

percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o saldo adimplido pelo 

promitente comprador. Neste sentido destaca-se: RESCISÃO DE 

CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO 

POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS 

QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR EFETIVAMENTE 

PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM – CABIMENTO – 

DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das 

parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa 

ao desfazimento, admitido a retenção do percentual entre 10% a 25%. […] 

Dano moral inexistente por ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança 

abusiva. (TJMT, Ap 106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, publicado no DJE 06/11/2017 - grifo nosso). Em observância a 

quantia de parcelas pagas, entendo que o valor a ser retido pela 

promovida deve observar a fração de 10% sobre o valor efetivamente 

pago. No que tange ao valor pago pelo primeiro adquirente que cedeu o 

contrato ao promovente é igualmente devido, isto pois este terceiro pagou 

a importância de R$ 5.294,22 à promovida e o promovente, por ocasião do 

contrato de cessão repassou tais valores ao cessionário, sub-rogando-se 

no crédito então daquele. Desta forma, a retenção integral do sinal pago 

pela parte Requerente, na presente hipótese é indevido ao colocar o 

promovente, na qualidade de consumidor, em posição de desvantagem em 

relação ao fornecedor, ora promovido. Em sua contestação o promovido 

postula pelo abatimento no saldo credor dos valores de IPTU dos anos de 

2014 a 2016. Uma vez que não há qualquer insurgência do promovente 

quanto a tal obrigação deve ser acolhido o pedido perfazendo um 

desconto no valor de R$ 1.930,90 conforme comprovantes de pagamento 

de id nº 17785669. A restituição em parcela única é entendimento pacífico 

no STJ e consolidado na Súmula 543, in verbis: Na hipótese de resolução 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao 

Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusivado promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Por fim o dano 

moral não comporta acolhimento eis que os promoventes deram causa à 

presente rescisão contratual, bem como os fatos trata-se de puramente 

descumprimento contratual que por si só não enseja danos morais. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para 

CONDENAR a promovida a RESTITUIR a importância de R$ 9.474,85 

equivalente a 90% do valor total pago e já descontado o débito de IPTU a 

ser devidamente atualizado pelo INPC a partir da data da rescisão 

contratual, 25.04.2017, e incidência de juros moratórios fixados em 1%, ao 

mês a partir da data da citação. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007523-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDA PEREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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. OSMILDA 

PEREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou 

a requerente que foi nomeada para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, 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. Merecendo, portanto, a 

rejeição. Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, não 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Segundo a 

Legislação Municipal o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se 

previsto no art. 16 e ss da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 

663/2001. Todavia, conforme destacado na defesa da Requerida, tais 

dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No 

caso concreto dos autos a Requerente entrou em exercício em 01/02/2012 

e, pelo requisito legal, somente faria jus à percepção do adicional de 

antiguidade e merecimento findo o primeiro ano de efetivo exercício da 

função pública, o que ocorreu apenas em 01/02/2013. Contudo, tal 

benefício foi revogado em 23/11/2012 pela Lei nº 1.737/2012. Desta feita, 

a promovente não cumpriu o critério temporal mínimo para a percepção do 

adicional de antiguidade e merecimento antes da revogação deste. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007577-57.2018.8.11.0015

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

 

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. JANDIRA 

MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou 

a requerente que foi nomeada para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, 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. Merecendo, portanto, a 
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rejeição. Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, não 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Segundo a 

Legislação Municipal o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se 

previsto no art. 16 e ss da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 

663/2001. Todavia, conforme destacado na defesa da Requerida, tais 

dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No 

caso concreto dos autos a Requerente entrou em exercício em 01/02/2012 

e, pelo requisito legal, somente faria jus à percepção do adicional de 

antiguidade e merecimento findo o primeiro ano de efetivo exercício da 

função pública, o que ocorreu apenas em 01/02/2013. Contudo, tal 

benefício foi revogado em 23/11/2012 pela Lei nº 1.737/2012. Desta feita, 

a promovente não cumpriu o critério temporal mínimo para a percepção do 

adicional de antiguidade e merecimento antes da revogação deste. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007521-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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. MARIA 

DA CONCEICAO DAMACENO ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou 

a requerente que foi nomeada para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, Referência CE-07, com entrada em exercício em 01/02/2012. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em sede de 

contestação o requerido impugnou o valor da causa, suscitou prejudicial 

de prescrição. No mérito pela inconstitucionalidade das Lei nº 568/1999 e 

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. Merecendo, portanto, a 

rejeição. Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, não 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Segundo a 

Legislação Municipal o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se 

previsto no art. 16 e ss da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 

663/2001. Todavia, conforme destacado na defesa da Requerida, tais 

dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No 

caso concreto dos autos a Requerente entrou em exercício em 01/02/2012 

e, pelo requisito legal, somente faria jus à percepção do adicional de 

antiguidade e merecimento findo o primeiro ano de efetivo exercício da 

função pública, o que ocorreu apenas em 01/02/2013. Contudo, tal 

benefício foi revogado em 23/11/2012 pela Lei nº 1.737/2012. Desta feita, 

a promovente não cumpriu o critério temporal mínimo para a percepção do 

adicional de antiguidade e merecimento antes da revogação deste. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007547-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA CAMILO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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. EDINA 

CAMILO DE SOUZA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de 

MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou a requerente que foi 

nomeada para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 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. Merecendo, portanto, a rejeição. Desta forma, 

REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, não vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Segundo a Legislação Municipal o 

benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e ss 

da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No caso concreto dos 

autos a Requerente entrou em exercício em 01/02/2012 e, pelo requisito 

legal, somente faria jus à percepção do adicional de antiguidade e 

merecimento findo o primeiro ano de efetivo exercício da função pública, o 

que ocorreu apenas em 01/02/2013. Contudo, tal benefício foi revogado 

em 23/11/2012 pela Lei nº 1.737/2012. Desta feita, a promovente não 

cumpriu o critério temporal mínimo para a percepção do adicional de 

antiguidade e merecimento antes da revogação deste. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003319-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRI TEREZINHA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

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. MEIRI 

TEREZINHA GARCIA DA SILVA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou 

a requerente que foi nomeada para o cargo de PROFESSORA COM 

LICENCIATURAPLENA EM PEDAGOGIA, 40 hs, Referência CE-20, com 

início do exercício em 01/08/2002. Contudo, durante o período laboral não 
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recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano 

de efetivo exercício. Em sede de contestação o requerido aduziu 

impugnação ao valor da causa, prescrição e inconstitucionalidade das 

Leis nº 568/1999 e nº 663/2001. As PRELIMINARES não se revelam hábeis 

a obstar a análise do mérito do presente caso. Desta forma, REJEITO-AS 

e, por não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. 

Segundo a Legislação Municipal o benefício pleiteado pela Requerente 

encontrava-se previsto no art. 16 e ss da Lei nº 568/1999 com redação 

dada pela Lei nº 663/2001. Extrai-se da legislação de base do adicional 

pretendido que este seria incorporado aos proventos do servidor público 

municipal após um ano do efetivo exercício da atividade. No caso em 

concreto, a promovente entrou exercício em 01/08/2002; assim, a partir de 

01/08/2003 lhe era devido o pagamento do adicional de antiguidade e 

merecimento na proporção de 2% a cada ano subsequente. Todavia, 

conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 23/11/2012. Logo, a 

promovente teve direito ao percebimento do referido adicional entre 

01/08/2003 e 23/11/2012. Na análise dos marcos temporais se verifica a 

prescrição suscitada pela promovida considerando que a presente 

demanda foi ajuizada em 06/04/2018. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 

20910/193 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por 

tratar-se de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei 

geral, logo o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José 

Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face 

da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] 

A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo 

de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente 

reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação 

de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está 

sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - 

grifo nosso). Nesta mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. 

REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO 

DECRETO 20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a 

Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 

3305315920188217000, Relator: LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é 

disciplinada pelo Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 

1º, que “as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - 

AGRG: 493672018, Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 

- grifo nosso). Ante o reconhecimento da incidência de prescrição 

quinquenal e ante a interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do 

Código Civil; 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil, somente 

poderá ser objeto de apreciação na presente demanda os fatos relativos 

aos cinco anos anteriores à propositura da demanda ocorrida em 

06/04/2018. Portanto, se tem como marco temporal máximo para a 

reinvindicação de eventuais verbas a data de 06/04/2013. Desta forma, a 

pretensão autoral não comporta acolhimento em razão do imperioso 

reconhecimento da PRESCRIÇÃO das pretensões contra a Fazenda 

Pública. Neste cenário, eventuais verbas devidas até 23/11/2012 estarão 

prescritas. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004817-72.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SANDRA APARECIDA 

HESPANHOL 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 APARECIDA 

HESPANHOL 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 COM PÓS, 20h, 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 PRESCRIÇÃO 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 01/08/2008, 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 
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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 05/12/2016 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: 

1002221-52.2016.8.11.0015. AUTOR(A): SONIA LUZIA SCHEBELISKI 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. SÔNIA LUZIA CHEBELISKI 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 – 20h, Referência CE-20, com início do exercício em 

14/02/2000. 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 14/02/2000, 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 14/02/2001, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 14/02/2000. 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 

14/02/2001 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 24/11/2011, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 24/11/2016. Por outro lado, a parte 

promovente faz juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 14/02/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 14/02/2000, 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 14/02/2012, 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 14/02/2012 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 
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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: 1002539-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002539-35.2016.8.11.0015. AUTOR(A): CAMILA SOUZA 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. CAMILA SOUZA 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 PROFESSOR COM LIC. 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 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 

01/08/2008, 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 30/11/2011, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 30/11/2016. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002800-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LOPES PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002800-97.2016.8.11.0015. AUTOR(A): FATIMA LOPES PEREIRA 

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 
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imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. FÁTIMA LOPES PEREIRA 

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 MERENDEIRA, Referência 

CE-02, com início do exercício em 04/04/2005. 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 04/04/2005, 

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 04/04/2006, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 04/04/2005. 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 

04/04/2006 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior 05/12/2011, 

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 04/04/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 04/04/2005, 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 0, 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 04/04/2012 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: 1008568-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DOS REIS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008568-67.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JUAREZ DOS REIS JUNIOR 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 
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dilação probatória. JUAREZ DOS REIS JÚNIOR 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 12/03/2004. 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 12/03/2004, 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 12/03/2005, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 12/03/2004, 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 12/03/2005 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 17/07/2012, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

17/07/2017. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 12/03/2013, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 12/03/2004, 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 
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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: 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-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-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-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 
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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-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007972-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELAINE FATIMA ARSENO 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007972-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELAINE FATIMA ARSENO 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013443-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA GREGORIO CANDIDO (REQUERENTE)

BELONI DA LUZ VIEIRA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/O (ADVOGADO(A))

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013443-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JEOVA GREGORIO CANDIDO, 

BELONI DA LUZ VIEIRA CANDIDO 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 pelos Promoventes, visando 

serem compensados pela falha na prestação do serviço da Promovida, 

ante o cancelamento do seu voo. Noticia os Promoventes que contrataram 

a Promovida para a prestação de serviços de transporte aéreo para o 

trecho Sinop/Curitiba, com saída de Sinop (OPS) às 14h25min na data de 

18/06/2019 e chegada prevista em Curitiba (CWB) às 20h35min do mesmo 

dia. Porém, houve cancelamento de seu voo, fazendo com que os 

promoventes perdessem um dia de viagem, acarretando em inúmeras 

frustrações. Informa que o aludido voo foi escolhido tendo em vista que a 

primeira Promovente faz acompanhamento de saúde de tratamento 

especializado de hepatologia cid 10, (B181; K754 e K740) na cidade de 

Curitiba, possuindo uma consulta médica agendada para o dia 19/06/2019, 

às 16h35min. Aduz que em 17/06/2019 a primeira Promovente passou por 

um procedimento cirúrgico de emergência devido hemorragia de varizes 

gástricas, conforme relatório médico, e precisava de atendimento 

especializado pelos médicos que cuidam de seu tratamento de saúde em 

Curitiba/PR. Alega que diante do cancelamento do voo e da alteração do 

itinerário do voo previamente contratado, em decorrência, exclusivamente, 

da desídia da Promovida, a primeira Promovente não pode comparecer em 

sua consulta, a qual teve que ser reagendada para o dia 06/08/2019. 

Anota que foram obrigados a arcarem com as despesas do novo 

deslocamento conforme código de reservas HG67RT, voo no dia 

04/08/2019, trecho Cuiabá x Curitiba, como seu deslocamento para Cuiabá 

via terrestre, através da empresa viação Novo Horizonte no valor de R$ 

253,86 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), 

como também seu retorno de Curitiba para Sinop com código de reserva 

VD41KC. 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 os 

Promoventes 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 os promoventes foram 

reacomodados no próximo voo disponível, seguindo viagem logo pela 

manhã do dia seguinte. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

postulou para que a ação fosse julgada improcedente. Fundamento e 

decido. 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 pelos Promoventes. Da análise dos autos verifico 
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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 dos Promoventes 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 

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, cabia à Promovida 

apresentar/comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito dos Promoventes (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 os Promoventes 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 os Promoventes, 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 aos Promoventes. 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 de cada promovente, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto aos danos materiais, os promoventes juntam 

comprovantes de gastos de passagem de ônibus para Cuiabá e gastos 

com passagem aérea de Cuiabá-Curitiba-Sinop, supostamente gerado por 

toda celeuma causada pela parte ré, entretanto os promoventes 

embarcaram no voo do dia seguinte, ao invés de remarcarem as 

passagens para a nova data, nota-se também que não há comprovante de 

cancelamento da consulta previamente agendada, verificando que o 

reagendamento da consulta só foi requisitada em 06/08/2019, ou seja, 

quase 2 (dois) meses depois do ocorrido. Portanto a restituição requerida 

deve ser indeferida. 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 cada promovente, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% ao mês a 
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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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013656-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FIDENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013656-18.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINEIA FIDENCIO DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. PRELIMINAR 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. DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 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. 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 

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 e relatórios de ligações, não trouxe aos 

autos nenhum elemento hábil a corroborar sua tese. Por tratar-se de prova 

negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor que o 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. Da análise do extrato de 

negativação trazido aos autos no id nº 25599097, 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$ 92,70 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004336-75.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA CANDIDA PALUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004336-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAGDA CANDIDA PALUDO 

REQUERIDO: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AM3 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face da sentença proferida 

no id nº 15471711 que julgou parcialmente procedente os pedidos 

formulados na petição inicial para declarar a rescisão do contrato, 

declarar nulidade da cláusula 14º, e, limitar a multa contratual a 20% sobre 

o montante efetivamente adimplido pela parte Requerente. Em suas razões 

a parte Embargante aduziu contradição quanto à competência do juízo, 

omissão sobre o sinal do negócio, restituição dos valores em parcela 

única e aplicação de juros. É o breve relatório. Decido. Embargos 

interpostos no prazo legal. Devem ser recebidos e apreciados. O que 

passo a fazer. Não custa enfatizar que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. Defeitos estes não vislumbrados na r. decisão embargada. 

Decisão obscura é aquela que falta clareza concernente à sua redação, 

trazendo dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia exposta na 

decisão judicial. Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais 

proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A omissão que 

enseja complementação por meio de embargos declaratórios é a que 

incorreu o juízo sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, porque a 

parte requereu ou porque a matéria era de ordem pública. Erro material 

consiste na falta de correção do modo de expressão de conteúdo. No 

caso, não há contradição na declaração de competência do juizado para 

apreciação da demanda. A R. sentença adotou a teoria do proveito 

econômico com base no pedido de restituição dos valores pagos, 

incidência de multas, arras, encargos monetários e juros moratórios etc, 

para definir a competência deste Juízo. A resolução contratual, meramente 

declaratória, apesar de representar a dimensão integral da relação jurídica 

material entre os contendores, não produz reflexos econômico-financeiros 

diretos sobre eles, na medida em que essa repercussão está adstrita à 

restituição dos valores pagos, glosadas as multas, acertadas arras, 

correção e juros etc. Daí porque esse entendimento do Juízo, neste caso, 

estabeleceu sua competência. Situação esta clarividente na sentença que 

torna sem sentido alegar omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material. Defeitos estes inexistentes, senão insatisfação com o resultado 

do julgamento que indica outro remédio processual a niná-lo. Nessa 

conjuntura, a irresignação da parte embargante visa modificar a r. 

decisão, que não é próprio dos embargos aclaratórios. Mérito resolvido e 

fundamentado conforme o entendimento esposado. Os embargos não se 

prestam para reanálise da matéria. Em que pese o dinamismo do direito e 

justamente por isso este Juízo atualmente ter modificado seu entendimento 

sobre o tema, não há como funcionar como instância revisora de si 

mesmo. O objeto aclaratório nunca é a modificação, o chamado efeito 

infringente, do mérito da decisão ou sua alteração pura e simplesmente, 

embora isso possa ocorrer em certos casos, como mera consequência de 

seu acolhimento. Os efeitos infringentes têm que ser consequência da 

correção do defeito existente na decisão/sentença e não a sua causa. Por 

outro lado, não verificada a OMISSÃO quanto à retenção dos valores 

pagos a título de arras ou sinal. A sentença dispõe de forma clara e 

precisa a respeito, não deixando dúvidas de que não autoriza a referida 

retenção. Veja: “Anote-se ainda que não há se falar em retenção das 

arras, tendo em vista que o percentual de retenção determinado já se 

presta à compensação dos prejuízos sofridos, de forma que sua 

cumulação com o sinal pago pelo apelado representaria bis in idem, o que 

não se pode admitir, mesmo porque o valor das arras equivale, 

virtualmente, àquele a ser retido pela loteadora; e o sinal como cediço joga 

função de prefixação das perdas e danos, já compensados pela retenção 

determinada”. Por fim, quanto a restituição dos valores em parcela única e 

aplicação de juros, mais uma vez a intenção do embargante foi 

rediscussão de matéria decidida, não pairando contradição. Caso a parte 

Embargante discorde do percentual fixado no presente feito, deverá 

utilizar-se o meio recursal próprio, posto que possui nítida conotação de 

rediscussão do mérito, vedada na via eleita, conforme já enfatizado acima. 

Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios. 

Todavia desacolho a pretensão neles deduzida para julgá-los 

improcedentes, por não haver nenhuma omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material, muito menos dúvida, na sentença proferida, 

razão pela qual a mantenho nos exatos moldes em que foi prolatada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013738-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. M. (REQUERENTE)

PATRICIA MIYAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIYAMURA OAB - 006.080.481-51 (REPRESENTANTE)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013738-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA MIYAMURA, ANA 

CAROLINA CHIARELLI MIYAMURA REPRESENTANTE: GUSTAVO 

MIYAMURA 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 

ILEGITIMIDADE ATIVA (MENOR) A preliminar arguida pela requerida de 

incompetência absoluta do Juizado Especial deve ser acolhida em relação 

a promovente, ANA CAROLINA CHIARELLI MIYAMURA é menor de idade. 

Em que pese a argumentação da parte promovente, não trata-se de 

deficiência na representação, mas sim de verdadeira incompetência do 

Juizado Especial Cível para processar demandas que envolvam menores. 

Referida vedação encontra-se expressa no art. 8º, caput da Lei nº 

9.099/1995. 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 9.099/1995 veda a possibilidade de 

intervenção de terceiros ou de assistência. Desta forma, a extinção do 

processo sem resolução do mérito da presente demanda com fulcro no 

art. 51. IV da Lei nº 9.099/1995 em relação a promovente menor de idade 

ANA CAROLINA CHIARELLI MIYAMURA, é a medida que se impõe. DO 

MÉRITO Sustenta a Autora, em sua inicial, ter adquirido passagens aéreas 

da Ré com saída de Campinas e destino à Maceió em 21/09/2019, às 

00h20min e retorno em 08/10/2019, para ela e mais sua filha (menor de 

idade). Ainda de acordo com a inicial, em razão de motivos pessoais, 

consultaram o site da Azul a fim de realizarem uma simulação de alteração 

do voo, desde que não houvesse custo. Nesse sentido, aduzem que 

realizaram as modificações e nada foi informado acerca de taxas ou 

multas, no entanto receberam uma cobrança após a operação. Informa 

que pediram, em atendimento, que a reserva retornasse a data original, 

pois não pretendiam realizar as mudanças sob este valor, porém foram 

informadas de que não seria possível, e que deveriam pagar nova taxa. 

Em virtude do ocorrido, ajuizou a presente com o fito de condenação da 

Ré no ressarcimento do valor pago pela remarcação dos bilhetes aéreos e 

da diferença tarifária, bem como indenização por danos morais. 

Entretanto, razão não lhe assiste e a ação é improcedente. De acordo com 

documento e com a defesa apresentada pela Ré, a classe tarifária das 

passagens aéreas adquiridas permitia a remarcação do voo, mediante 

pagamento da taxa respectiva. Em que pesem as alegações da 
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promovente, lícita se mostra a cobrança de taxa de remarcação em virtude 

da mudança da data de embarque, bem como do valor da mudança 

tarifária e da emissão de novos bilhetes de embarque. Ademais, razões 

pessoais não se afigura motivo de caso fortuito ou força maior, aptos 

isentarem a promovente do valor da penalidade previamente estipulada no 

momento da contratação. Nesse sentido: “Ação de restituição de valores 

com pedido de indenização por danos morais. Passagem aérea. Autoras 

que, por motivos pessoais, não puderam viajar. Companhia aérea que 

cobrou taxa de remarcação, de acordo com as regras tarifárias previstas 

nos respectivos bilhetes. Inconformismo. Compra de outras duas 

passagens em outra companhia aérea para o deslocamento almejado. 

Autoras que requerem a restituição dos valores pagos, em dobro, pelos 

bilhetes não utilizados, a restituição dos valores pagos pelos bilhetes 

comprados de outra companhia aérea para a realização do voo e danos 

morais. Sentença. Improcedência. Apelação. Cerceamento de defesa 

afastado. Prova oral não produzida que não tem o condão de influir no 

resultado final do processo. Decisão que merece confirmação. 

Argumentos dela que são adotados nos moldes do art. 252 do RITJ. 

Precedentes desta Corte e da Corte superior. Autoras que buscam, por 

meio do Poder Judiciário, alterar as regras tarifárias previamente aceitas 

no momento da compra dos bilhetes aéreos. Ré que não praticou qualquer 

ato ilícito, pois apenas cumpriu as regras tarifárias anteriormente 

estabelecidas. Dano moral não verificado. Sentença mantida. Recurso 

desprovido.” (TJSP; Apelação nº 1005148-78.2017.8.26.0066; 24ª Câmara 

de Direito Privado; Des. Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; julgado em 

23/08/2018) "DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 

PASSAGEM PROMOCIONAL. DOENÇA QUE IMPEDIU O EMBARQUE. 

TARIFA DE REMARCAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INTELIGÊNCIA DO § 2º 

DO ART. 7º DA PORTARIA N. 676/GC5/2000 1. Confirma-se a ilegitimidade 

passiva das agências de viagem por não serem as responsáveis pela 

remarcação de passagens aéreas. 2) É lícita a cobrança de tarifa 

diferenciada para cancelamento/remarcação de bilhete aéreo adquirido em 

promoção. A aquisição de passagem promocional se dá por valores muito 

inferiores ao normal. Em contrapartida, o consumidor assume o risco de 

em eventual necessidade de cancelamento ou alteração de data/horário 

da viagem serem cobradas taxas maiores que a convencional. É a lógica 

do mercado. 3) Não é possível responsabilizar a companhia aérea por fato 

que não deu causa (doença superveniente da recorrente), a qual está 

embutida no risco assumido por ocasião da aquisição de passagem aérea 

promocional, que, em contrapartida ao seu baixo custo possui regras 

rígidas quanto à remarcação/cancelamento. NEGA-SE PROVIMENTO AO 

RECURSO. Arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, observadas as disposições do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil." (TJSP; Recurso Inominado 1005914-66.2016.8.26.0002; 

Relator (a): Adriana Cristina Paganini Dias Sarti; Órgão Julgador: 3ª Turma 

Recursal Cível - Santo Amaro; N/A - N/A; Data do Julgamento: 19/05/2017; 

Data de Registro: 19/05/2017). RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO 

CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ALEGAÇÃO DE 

INCORREÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

DESISTÊNCIA DE PASSAGENS AÉREAS PELO AUTOR NOTICIADA 4 

(QUATRO) DIAS ANTES DADECOLAGEM REMARCAÇÃO QUE SE 

MOSTRA CONDICIONADA AO ADIMPLEMENTO DA DENOMINADA “TARIFA 

DE REMARCAÇÃO” DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA. 

REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DO ENTENDIMENTO DE 1º GRAU QUE 

IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS 

FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO DO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS 

TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA 

SUFICIENTEMENTE MOTIVADA SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS 

QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP APL 

1122882-45.2017.8.26.0100. Relator: Simões de Vergueiro. Órgão 

Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 08/04/2019. 

Data da publicação: 08/04/2019). Lícita a cobrança dos valores 

impugnados pela Promovente, como observado acima, desta forma, 

inexiste dano moral a ser indenizado, razão pela qual improcedem todos 

os pedidos formulados pela Promovente, em sua inicial. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE 

com relação a pretensão autoral de PATRICIA MIYAMURA e julgo EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente demanda com fulcro no art. 51. 

IV da Lei nº 9.099/1995 em relação a promovente menor de idade ANA 

CAROLINA CHIARELLI MIYAMURA. 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: 1013469-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE POUYU ROJAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS OAB - MT4962/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013469-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ENRIQUE POUYU ROJAS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. Ademais, por não haver a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINAR DA 

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. NECESSIDADE DE 

CHAMAMENTO AO PROCESSO Rejeito a preliminar ora suscitada, uma vez 

que não é crivo em sede de juizados especiais, bem como, não há a 

necessidade de chamar a operadora de telefonia, posto que somente a 

função de ligação internacional pelo plano oferto é que não está 

funcionando. MÉRITO: O promovente pretende ver a promovida condenada 

a retomar o fornecimento dos serviços de ligações internacionais. Alega 

que é cliente da empresa do plano telefônico multi 21 há seis anos. Alude 

que desde abril/2019 passou a ter problemas para realização de ligações 

e recebimento de chamadas, o que teria motivado o registro de uma 

reclamação no PROCON, mas não obteve êxito. Sustenta que não tem 

interesse no cancelamento do plano, mas sim, o restabelecimento deste ou 

em não sendo possível, a restituição dos valores pagos. A promovida em 

sua contestação alega que a linha em comento é de titularidade da 

empresa Oi S/A, sendo esta, detentora e gerenciadora dos serviços 

básicos relacionados à linha fixa de titularidade da parte promovente. 

Aduz que oferece à parte autora através do plano multi 21 descontos para 

ligações interlocais e internacionais cada vez que esta utiliza o código 021 

para efetuar as ligações. Informa ainda que não identificou em seus 

sistemas qualquer indício de falha ou bloqueio, tanto que o terminal segue 

conectado. Fundamento e decido. Ora, o promovente não comprovou o 

pagamento das faturas relativas ao seu consumo, portanto não há como 

condenar a provida em restituir ou compensar os supostos pagamentos. A 

promovida afirma a não identificou em seus sistemas qualquer indício de 

falha ou bloqueio, tanto que o terminal segue conectado, mas, na verdade, 

nada foi juntado aos autos que comprovasse suas alegações. A 

contestação é estéril de prova. Não há sombra de dúvida que a promovida 

suspendeu os serviços do plano multi 21, sem nenhuma justificativa. Desta 

forma a condenação em restabelecer o funcionamento do plano é a 

medida que se impõe. Não é demais lembrar que, neste conflito de 

interesses, figura, de um lado, uma operadora de telefonia, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Neste caso, as obrigações 

contratuais não se limitam à prestação de serviços e ao pagamento do 

valor das faturas mensais. Como corolário da garantia contratual, resulta 

que, tem a operadora o dever de zelar pelo serviço prestado e por sua 

qualidade, prevenindo e evitando prejuízos ao consumidor, mantendo 

ininterruptos os serviços, a não ser que existente causa que legalmente 

autorize a suspensão. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 
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consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. A responsabilidade do prestador de serviços, 

por danos gerados ao consumidor é objetiva, nos moldes do artigo 14 do 

CDC: “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

(negritei). 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 a 

restabelecer o funcionamento do plano multi 21 no prazo de 10 dias sob 

pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

limitada ao teto de R$ 1.000,00 (mil reais). 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: 1013741-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS YOSHIHARU TASHIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013741-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RUBENS YOSHIHARU 

TASHIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória. MÉRITO: A parte promovente pretende 

ver a parte promovida condenada e judicialmente compelida ao pagamento 

de indenização por danos morais e materiais, por alegação de cobrança 

indevida. Alega a parte promovente foi usuária dos serviços da parte 

promovida e que após cancelar o contrato e quitar todos os débitos em 

09/11/2017, a promovida continuou a debitar na sua conta corrente num 

total de R$ 3.007,43, porém só provou R$ 2.672,84 debitados em sua 

conta. Opondo-se à pretensão reparatória, a promovida afirma que não 

cometeu ato ilícito e que não estão presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar. Alega que não houve pedido de cancelamento em 

2017, que o protocolo informado não existe no sistema e que só em 2019 

que realmente foi efetuado o pedido de cancelamento. Fundamento e 

decido. Os documentos anexados aos autos comprovam que a parte 

promovida, mesmo tendo cancelado a linha, continuou a debitar, 

insistentemente, por consumo, valores na conta corrente da parte 

promovente. Assim, restando evidenciado que o consumidor cancelou a 

linha, juntando protocolo, pagou os débitos e mesmo assim a parte 

promovida prosseguiu com debitando valores na conta corrente da parte 

promovente de forma indevida. Não há prova alguma de consumo que 

justificasse os débitos na conta corrente da parte promovente. Sobre a 

matéria o STJ pacificou o seguinte entendimento: “STJ. Consumidor. 

Telecomunicação. Telefonia. Cláusula de fidelização. Legalidade. 

Precedentes do STJ. CDC, arts. 6º, 14, 46 e 47. 2. A jurisprudência 

firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de 

fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o 

assinante recebe benefícios e em face da necessidade garantir um 

retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes: AgRg no 

REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira 

Turma, julgado em 14/08/2012, DJe de 20/08/2012; e, REsp 1.087.783/RJ, 

Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2009.» 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no Agr. em 

Rec. Esp. 253.609/2013 - RS - Rel.: Min. Mauro Campbell Marques - J. em 

18/12/2012 - DJ 05/02/2013 - Doc. LEGJUR 133.6633.3000.2600) “STJ. 

Consumidor. Administrativo. Recursos especiais. Contratos de prestação 

de serviços de telefonia. Cláusula de fidelização. Legalidade. Precedentes 

desta corte superior. Recursos especiais providos. 1. É firme a 

jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em 

contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição 

que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal 

fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às 

operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento 

realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de 

aparelhos e outras promoções. 2. Precedentes desta Corte Superior: 

AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 

05/02/2013; REsp. 1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08/04/2013; 

AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20/03/2014; 

REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08/05/2013 e 

REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30/10/2012. 3. As 

tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da 

essencialidade de sua macro-função nos mercados mono ou 

oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou 

constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos indivíduos, 

como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou de cuidar da 

defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem ter atuação 

eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das partes 

prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra quaisquer 

avenças ou acordos. 4. Recursos Especiais providos para, considerando 

legítima a cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, 

restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente 

a Ação Civil Pública ajuizada pelo Med. Prov. do Estado de Minas Gerais.” 

(STJ - (1ª T.) - Rec. Esp. 1445560 - MG - Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho - J. em 16/06/2014 - DJ 18/08/2014 - Doc. LEGJUR 

145.8210.2002.2600) Assim, nesta de débitos na conta corrente de 

valores após o cancelamento relativos a consumo não comprovado há ato 

ilícito capaz de embasar édito reparatório: CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. Pois bem, 

aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor, assentando que, em caso de cobrança 

e pagamento indevido. Nesta linha, o promovente informa que, mesmo 

após o cancelamento do contrato, a promovida continuou a debitar em sua 

conta corrente, somando a monta de R$ 3.007,43, porém os documentos 

juntados pela mesma, só prova o valor de R$ 2.672,84 debitados em sua 

conta, desta forma, a promovente faz jus a restituição, em dobro, do valor 

indevidamente debitado, no valor de 5.345,68. Vejamos o teor do referido 

dispositivo legal, in verbis: 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. (destaques 

acrescidos). Quanto aos danos morais que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da promovente prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou 

o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. “STJ. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Dano 

moral. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. Montante fixado. Princípio da 

proporcionalidade. Desnecessária a intervenção do STJ. 1. A intervenção 

do STJ destina-se a firmar interpretação geral do direito federal para todo 

o país, e não para a revisão de questões de interesse individual, como se 

dá nas lides que aqui aportam para debater o valor fixado para o dano 

moral, ressalvando-se hipóteses em que o valor fixado pelo Tribunal de 

origem, cumprido o duplo grau de jurisdição, se mostrar teratológico, por 

irrisório ou abusivo, o que não é o caso em tela (R$ 12.440,00, por 

inscrição indevida). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ 

- (4ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 577584 - SP - Rel.: Min. Raul Araújo - 

J. em 07/10/2014 - DJ 24/10/2014 - Doc. LEGJUR 147.6762.4002.2700) 

“STJ. Agravo regimental no agravo em recuso especial. 

Inscrição/manutenção indevida em cadastro de inadimplente. Dano moral 

presumido. In re ipsa. Indenização por dano moral. Valor razoável. Súmula 
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7/STJ. Juros de mora. Termo inicial a partir do evento danoso. Súmula 

54/STJ. Recurso não provido. 1. A jurisprudência desta Corte Superior 

possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção 

indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, 

cujos resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido.” (STJ - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 

346.089/2013 - PR - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 27/08/2013 - DJ 

03/09/2013 - Doc. LEGJUR 137.9404.2001.9500) “STJ. Responsabilidade 

civil. Dano moral. Consumidor. Indenização. Dano “in re ipsa”. Precedentes 

do STJ. CF/88, art. 5º, V e X. CCB/2002, art. 186. ... Quanto à assertiva de 

que os danos morais não foram comprovados, a jurisprudência do STJ 

«está consolidada no sentido de que na concepção moderna da 

reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto.” (REsp 196.024/MG, por mim relatado, DJ de 02/08/1999). ...” 

(Min. Cesar Asfor Rocha).” (STJ - Rec. Esp. 836.367/2006 - RJ - Rel.: Min. 

César Asfor Rocha - J. em 12/09/2006 - DJ 02/10/2006 - Doc. LEGJUR 

103.1674.7478.9700) A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, 

embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se 

concretizar, em favor da promovente ilícito enriquecimento. É sabido que a 

condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter 

pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se 

insignificante. Entendo ser razoável arbitrar os danos morais em R$ 

3.000,00; valor este condizente com a lesão que se pretende combater e 

levando-se em consideração os fatos descritos na inicial. 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) CONDENAR o promovido a pagar à parte promovente, em dobro, a 

título de danos materiais o valor de R$ 5.345,68 (cinco mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), acrescidos de juros 

de 1%, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a 

partir desta data. b) CONDENAR o promovido a indenizar à promovente, 

pelos prejuízos de ordem moral que causou, em quantia que, não 

comprovada qualquer situação de dano excepcional, estabeleço no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008191-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA D AVANCO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008191-96.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANDREA D AVANCO DE 

FREITAS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“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”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 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. P. I. C. Sinop – 

MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009672-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERLIN SIMILIEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE DA SILVA MORENO OAB - 000.731.981-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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: 

1009672-26.2019.8.11.0015. AUTOR(A):  BERLIN SIMILIEN 

REPRESENTANTE: LUCIANE DA SILVA MORENO 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 BERLIN SIMILIEN em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO 

DE SINOP. O promovente, por recomendação médica, pleiteou a realização 

de URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCÓPICA com urgência 

conforme laudo médico anexado aos autos (ID nº 21968555) em 

decorrência de quadro de Síndrome Coronariana Aguda. A primeira parte 

Requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, apesar de regularmente citada 

via Sistema PJe com ciência registrada, deixou transcorrer in albis. 

Todavia inaplicável os efeitos da revelia nos termos do art. 345, inciso I do 

CPC. Por seu turno a segunda parte Requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, 

apesar de regularmente citada via Sistema PJe com ciência registrada, 

também deixou transcorrer in albis. Todavia inaplicável os efeitos da 

revelia nos termos do art. 345, inciso I do CPC.. 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 
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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. Por fim, devidamente intimadas 

as partes requeridas deixaram transcorrer in albis o prazo para 

manifestarem-se quanto aos valores das Notas Fiscais apresentadas em 

cumprimento ao disposto no art. 10, §1º do Provimento nº 02/2015. Desta 

forma já fora liberado alvará para levantamento (ID. nº 26314950) 

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 nº 21968558. 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: 1009369-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. DE AGUIAR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

SANDRA BEATRIZ MONTEIRO BATISTA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009369-80.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: P. G. DE AGUIAR - ME 

EXECUTADO: ANA BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ, SANDRA BEATRIZ 

MONTEIRO BATISTA DE QUEIROZ Vistos 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 
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dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011151-88.2018.8.11.0015

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:

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: 

1011151-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TAILANE LIMA DE ALMEIDA 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/1995. 

Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007320-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA APARECIDA SCHERER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007320-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: DEBORA APARECIDA SCHERER Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/1995. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014645-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DAPONT OAB - MT26980/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014645-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RODOMOLAS AUTO PECAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 
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demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/1995. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014759-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOMAR GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

DIANA MUHR OAB - SP307076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014759-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GEOMAR GUERRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013344-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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

 

PROCESSO: 1013344-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANGELA 

HASSELSTROM. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS e REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta por ROSANGELA HASSELSTROM em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Cinge-se a 

controvérsia à legalidade da cobrança de consumo de energia elétrica 

apurado na unidade consumidora de titularidade da autora nos meses de 

setembro e outubro de 2019, nas respectivas quantias de R$ 909,67 e R$ 

1.598,93, bem como se, acaso ilícitas, ensejam repetição de indébito e 

indenização por danos morais decorrentes da inscrição da demandante 

nos cadastros de restrição ao crédito. Alega a autora que as cobranças 

são indevidas, porquanto baseiam-se em consumo superior ao ocorrido. A 

ré, por sua vez, defende, preliminarmente, incompetência deste juízo por 

necessidade de produção de prova pericial, e, no mérito, a regularidade da 

cobrança e ausência de defeito no medidor. É a síntese do que merece 

destaque. Decido. A preliminar arguida pela ré não comporta acolhimento, 

pois, segundo resta incontroverso nos autos, em razão dos fatos em 

discussão o medidor de energia elétrica instalado na residência da autora 

já foi substituído por outro, revelando-se inócuo periciar o aparelho para 

aferir a regularidade de consumo ocorrido anteriormente à sua instalação. 

Como se sabe, a relação que vincula as partes é consumerista e, 

exatamente em virtude das dificuldades de ordem técnica que recaem 

sobre a posição da parte consumidora, justificasse plenamente a 

aplicação da norma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, com a inversão do ônus da prova. É a concessionária a 

detentora dos meios probatórios para o devido esclarecimento dos fatos, 

e o que se tem nos autos é absoluta impossibilidade de afirmar que o 

consumo apontado verdadeiramente ocorreu. O histórico de consumo 

exibido pela autora atesta que, de fato, as faturas de cobrança objeto dos 

pedidos iniciais registram consumo exageradamente superior ao médio em 

apenas dois meses do ano. Nesse contexto, difícil crer na apuração 

regular de consumo com relação ao período, mostrando-se, por outro lado, 

deveras frágil a tese de defesa de que o repentino consumo excessivo 

baseia-se no aumento da temperatura local. Quanto aos relatórios que 
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instruem a defesa, tratam-se de documentos produzidos unilateralmente 

que em nada elucidam a controvérsia em análise. A verdade é, enfim, que 

nada possibilita afirmar tenha ocorrido o consumo extraordinário. Ora, a 

incerteza gerada não pode ser entendida em benefício da concessionária, 

mas, sim, da parte consumidora, que evidentemente se encontra em 

situação de hipossuficiência, merecendo o amparo da inversão do ônus 

probatório. Inegável, se mostra, portanto, a procedência do pedido de 

inexigibilidade das contas de consumo questionadas e, por decorrência 

lógica, a impossibilidade de a concessionária negativar a autora com base 

nessas cobranças. A propósito, como é cediço, a indevida inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito caracterizam ato ilícito indenizável por dano 

moral, impondo-se o dever de reparação à ré. Por outro lado, consoante 

redação do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso. No caso, embora a autora postule a repetição em dobro da 

fatura adimplida de R$ 909,67, mais o valor original da fatura de R$ 

1.598,93, não há como precisar a quantia paga em excesso, já que houve 

consumo de energia, ainda que inferior ao faturado, bem como inexistiu o 

pagamento da fatura de R$ 1.598,93. Por isso, tenho que a restituição da 

fatura de R$ 909,67 deve ocorrer de forma simples, até porque não 

cobrada com exposição da consumidora ao ridículo ou submetida a 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (caput, art. 42 do CDC). Por 

todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, e, confirmando a liminar 

concedida nos autos (Id nº 25353386), DECLARO INEXISTENTES as 

dívidas cobradas nas faturas juntadas ao Id nº 25325382, bem como, 

atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, CONDENO a ré 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, 

devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso em 11/10/2019, e correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ). Concomitantemente, 

CONDENO a ré e restituir a autora o valor de R$ 909,67, acrescido de 

correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir do desembolso em 22/10/2019 (Id nº 25325659). 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: 1013620-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/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

 

PROCESSO: 1013620-73.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA 

MEINERZ. REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A. 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por JESSICA MEINERZ em 

desfavor de AGUAS DE SINOP S.A. Cinge-se a controvérsia ao dever da 

promovida em efetuar o fornecimento/ligação de água em seu imóvel e 

indenizá-la por danos morais e materiais decorrentes da demora na 

prestação do serviço. A autora formulou pedido de antecipação liminar 

dos efeitos da tutela com relação à obrigação de fazer, o que foi deferido. 

A ré, por sua vez, apesar de citada, não compareceu na sessão de 

conciliação, razão pela qual incidem no caso os efeitos da revelia, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem. Consta que em 

17/09/2019 a autora solicitou administrativamente à fosse implementado o 

abastecimento de água em imóvel de sua propriedade, todavia, apesar da 

ré informar na ocasião que a prestação do serviço se daria em até 20 dias 

úteis, não atendeu o pedido. Os documentos que instruem a inicial 

comprovam o requerimento formal do serviço e a previsão do prazo para 

prestação. Assim, demonstrados os atos iniciais por parte da usuária, 

cabia à ré comprovar a ausência de culpa pelo fato de a ligação não ter 

sido concluída. Contudo, a demandada não laborou nesse sentido, pois 

não trouxe ao feito um documento sequer que tratasse do caso concreto, 

não esclarecendo as providências tomadas a partir do protocolo 

informado. Assim, vai reconhecida a falha na prestação do serviço, 

traduzida em demora excessiva no atendimento do pedido de ligação de 

água no imóvel. Não obstante a falha na prestação do serviço, deve ser 

rejeitado o pedido de indenização extrapatrimonial formulado na inicial. 

Inexiste notícia de que a autora tenha ficado privada do serviço essencial. 

Segundo relata a própria inicial, a autora é proprietária, mas não reside no 

imóvel objeto dos pedidos. Vislumbro, assim, que certamente se trata de 

uma situação indesejável. Todavia, é bem diferente daqueles que 

estiveram totalmente privados do serviço essencial. Do mesmo modo, 

cumpre assinalar que a demandante não demonstrou como, por exemplo, 

sua vida, imagem, honra ou ainda dignidade, tenham sido maculadas em 

decorrência da falha na prestação do serviço em apreço. Relembre-se, 

sua residência conta com o abastecimento de água. Diante desse cenário, 

deve ser afastada a indenização extrapatrimonial. Da mesma forma, não 

merece acolhida a indenização por dano material consistente no aluguel 

que a autora supostamente deixou de lucrar diante da impossibilidade de 

locação do imóvel por estar desprovido do abastecimento de água. 

Embora a notificação exibida com a inicial (Id nº 25568064) informe a 

desistência da locação do imóvel por terceiro em razão da falta de ligação 

do fornecimento de água, não há comprovação de que o aluguel mensal 

foi estipulado no preço de R$ 1.100,00. Além disso, por ausência de 

manifestação em sentido oposto, observa-se que ordem liminar para 

prestação do serviço foi efetivamente cumprida pela ré, de modo que o 

curto período de tempo superior ao estipulado administrativamente para 

sua implementação não constitui obstáculo para locação do bem. Assim, 

por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, para, exclusivamente, 

CONDENAR a ré à obrigação de fazer consistente na instalação do 

serviço de fornecimento de água no imóvel da parte promovente. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011615-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011615-49.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ANELISE INES ANDRUCHAK 

EXECUTADO: DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME, CARLOS ROBERTO 

ALVES 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 24202044. Devidamente intimada, a Executada mateve-se 

inerte. Conforme id 25084845. 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 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$ 4.073,07, observando-se os dados bancários 

informados no id nº 26107976. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010538-22.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

EMANUELE MENDONCA GUERINO OAB - MT25789/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010538-22.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULA DA SILVA 

EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA 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 26253620. 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$ 3.739,00 (id n 26253622) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 26430365. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010197-93.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

ELADIR LURDES VEIGA DA FONSECA OAB - MT0015720A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010197-93.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: ELIZEU GONCALVES 

EXECUTADO: MOTO IDEAL LTDA 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 22445330. Devidamente 

intimada, a Executada manteve-se inerte. 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 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$ 7.951,09, observando-se os dados bancários 

informados no id nº 24447563. 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: 1006004-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DA COSTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006004-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL ALVES DA COSTA 

NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 26577577. 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$ 3.029,95, observando-se os dados bancários 

informados no id nº 27213587. 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: 1012502-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012502-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: MAURO ANDRADE Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que as partes, 27108648 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, 
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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.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001300-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROFARMA SPECIALTY S.A (REQUERIDO)

ARP MED SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO CARNEIRO ROSI OAB - MG0071639A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001300-93.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LIDIANE LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: ARP MED SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 

LTDA, PROFARMA SPECIALTY S.A Vistos etc. LIDIANE LOPES DE 

SOUZA,, qualificado nos autos, protocolou Embargos de Declaração 

conforme ID 18470972, aduzindo que a r. sentença de id 17134654, 

padece de erro material no que tange a data de vencimento do débito. 

Pugnou pela reconsideração da sentença. É o breve relatório. Decido. 

Embargos declaratórios opostos no prazo legal, tal como reza o art. 1.023 

do Código de Processo Civil. Devem ser recebidos e apreciados, o que 

passo a fazer, sendo desnecessário ouvir a parte adversária. De proêmio, 

necessário enfatizar que os embargos de declaração têm a precípua 

finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a extirpar 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro material. 

Decisão obscura é aquela que falta clareza concernente à sua redação, 

trazendo dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia exposta na 

decisão judicial. Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais 

proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A omissão que 

enseja complementação por meio de embargos declaratórios é a que 

incorreu o juízo sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, porque a 

parte requereu ou porque a matéria era de ordem pública. Erro material 

consiste na falta de correção do modo de expressão de conteúdo, de 

modo que anuncie o que não se confere na decisão. Alegado erro material 

na sentença, que se confirma. De fato a r. decisão informou a data 

incorreta. Razão assiste a parte embargante. Onde se lê 10/08/2014, o 

correto é 10/05/2014. Posto isto, sem mais delongas, admitidos os 

presentes e tempestivos embargos declaratórios, acolho a pretensão 

neles deduzida para julgá-los procedentes, para corrigir o erro material 

existente na sentença, de modo à nela alterar a parte dispositiva que 

passará a valer nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de tornar a decisão de 

antecipação de tutela definitiva e : 1) DECLARAR a inexistência do débito 

vencido em 08/08/2014, no valor de R$ 342,00, do débito vencido em 

09/07/2014, no montante de R$ 342,00, do débito vencido em 09/06/2014, 

no montante de R$ 342,00, do débito vencido em 10/05/2014, no montante 

de R$ 342,00, objeto da inscrição indevida; 2) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, 

cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 

240 do NCPC), por se tratar de relação contratual”. No mais, preclusa a 

decisão, cumpra-se os termos da sentença sem mais delongas. Após 

transito em julgado, EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 3.810,00 (id 

n 18732122) observando-se os dados bancários informados no id nº 

27099513 Intime-se, Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN - IMPLANTES E ODONTOLOGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001327-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CARINA RIBEIRO REQUERIDO: 

ORAL SIN - IMPLANTES E ODONTOLOGIA Vistos etc. ORAL SIN - 

IMPLANTES E ODONTOLOGIA, qualificada nos autos, opôs Embargos de 

Declaração (Id 19757969), com fundamento no art. 48 e seguintes da Lei 

nº. 9.099/1995, sob alegação de que a sentença, de Id 15909916, é 

contraditória, já que se fundamenta na ausência de comprovação do 

débito, no entanto, foi juntado comprovante de contratação do serviço. É o 

breve relatório. Decido. Embargos interpostos no prazo legal. Devem ser 

recebidos e apreciados. O que passo a fazer. Não custa enfatizar que os 

embargos de declaração têm a precípua finalidade de completar a decisão, 

integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, eliminar contradição, 

suprir omissão ou dissipar erro material. Defeitos estes não vislumbrados 

na r. decisão embargada. Decisão obscura é aquela que falta clareza 

concernente à sua redação, trazendo dúvidas quanto à adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contraditória é a 

decisão que encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais 

enunciados inconciliáveis. A omissão que enseja complementação por 

meio de embargos declaratórios é a que incorreu o juízo sobre ponto que 

deveria haver-se pronunciado, porque a parte requereu ou porque a 

matéria era de ordem pública. Erro material consiste na falta de correção 

do modo de expressão de conteúdo. No caso dos autos, não se discute a 

contratação do serviço, mas sim, cobrança indevida. Apesar da 

apresentação do contrato de prestação de serviços, não restou 

comprovado o suposto débito. É pratica comum e de conhecimento geral, 

que o valor cobrado a título de entrada é imprescindível para dar 

sequencias aos demais atos. Se de fato a entrada não havia sido paga, o 

mínimo esperado seria a emissão de um título, assim como foi feito com as 

demais parcelas, o que não restou demonstrado. Portanto, não há 

contradição. Nessa conjuntura, a irresignação da parte embargante visa 

modificar a r. decisão, que não é próprio dos embargos aclaratórios. 

Mérito resolvido e fundamentado conforme o entendimento esposado pela 

douta magistrada antecessora. Os embargos não se prestam para 

reanálise de matéria. Em regra, a função dos embargos de declaração não 

é modificar o resultado da decisão. É equivocado, destarte, que os 

embargos de declaração sejam opostos para rever, pura e simplesmente, 

decisões jurisdicionais. Portanto, o presente recurso não deve prosperar. 

A parte embargante, caso queira, poderá intentar modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada, sem vocação para tanto. 

Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios. 

Todavia desacolho a pretensão neles deduzida para julgá-los 

improcedentes, por não haver nenhuma omissão, contradição, erro 

material ou dúvida na sentença proferida, razão pela qual a mantenho nos 
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exatos moldes em que foi prolatada. No mais, preclusa a decisão, 

cumpra-se os termos da sentença sem mais delongas. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012514-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ALMEIDA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012514-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAMELLA SOUZA SILVA 

REQUERIDO: TATIANA ALMEIDA CARVALHO 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005753-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005753-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUILHERME DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., qualificada nos autos, opôs Embargos de Declaração (Id 

26949188), com fundamento no art. 48 e seguintes da Lei nº. 9.099/1995, 

sob alegação de que a sentença, de Id 26211341, foi contraditória, visto 

que a parte embargante juntou telas comprobatórias, que evidenciam o 

vínculo com a parte autora, pois fora juntado aos autos tela de contas 

pagas, bem como o autor não juntou documento em que solicita a 

transferência de titularidade junto a requerida. É o breve relatório. Decido. 

Embargos interpostos no prazo legal. Devem ser recebidos e apreciados. 

O que passo a fazer. Não custa enfatizar que os embargos de declaração 

têm a precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira 

a extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar 

erro material. Defeitos estes não vislumbrados na r. decisão embargada. 

Decisão obscura é aquela que falta clareza concernente à sua redação, 

trazendo dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia exposta na 

decisão judicial. Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais 

proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A omissão que 

enseja complementação por meio de embargos declaratórios é a que 

incorreu o juízo sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, porque a 

parte requereu ou porque a matéria era de ordem pública. Erro material 

consiste na falta de correção do modo de expressão de conteúdo. No 

caso, não há contradição, a discussão gira em torno de cobrança por 

recuperação de consumo de energia elétrica, pela qual a parte 

embargante alega ser devida e a parte embargada defende sua 

ilegitimidade. Analisando os autos, não restou comprovado a origem do 

suposto débito. A apresentação de vistoria unilateral, sem o T.O.I, não 

serve para demonstrar suposta fraude de consumo. Nessa conjuntura, a 

irresignação da parte embargante visa modificar a r. decisão, que não é 

próprio dos embargos aclaratórios. Mérito resolvido e fundamentado 

conforme o entendimento esposado, os embargos não se prestam para 

reanálise de matéria. Em regra, a função dos embargos de declaração não 

é modificar o resultado da decisão. É equivocado, destarte, que os 

embargos de declaração sejam opostos para rever, pura e simplesmente, 

decisões jurisdicionais. Este juízo não pode funcionar como câmara 

revisora. O objeto aclaratório nunca é o reexame do mérito da decisão ou 

sua alteração, embora isso possa ocorrer como mera consequência de 

seu acolhimento. Os efeitos infringentes têm que ser consequência da 

correção do defeito da decisão/sentença e não a sua causa. Tal situação 

se dá quando há incompatibilidade entre o acolhimento dos embargos de 

declaração e a decisão embargada. Nos casos em que o embargante 

pretende o reexame da decisão - e não nos que há obscuridade, 

contradição, erro material ou omissão - é que os declaratórios devem ser 

rejeitados de plano, à falta de seus pressupostos autorizadores. Por fim, 

como demonstrado acima, apenas as omissões, contradições, 

obscuridades e erros materiais apontadas pela legislação é que dão 

ensejo à oposição de embargos. Portanto, o presente recurso não deve 

prosperar. A parte embargante, caso queira, poderá intentar modificação 

do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, sem vocação 

para tanto. Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos 

declaratórios. Todavia desacolho a pretensão neles deduzida para 

julgá-los improcedentes, por não haver nenhuma omissão, contradição, 

erro material ou dúvida na sentença proferida, razão pela qual a mantenho 

nos exatos moldes em que foi prolatada. No mais, preclusa a decisão, 

cumpra-se os termos da sentença sem mais delongas. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013823-35.2019.8.11.0015

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:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 
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1013823-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIAN WESLEY SALINA 

PINHEIRO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 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 ERRO 

MATERIAL – DIVERGÊNCIA NO QUE TANGE AO NOME DA EMPRESA 

REQUERIDA A parte requerida requer a retificação do polo passivo da 

ação para que passe a constar OI MÓVEL S/A como parte do feito. Defiro, 

pois, o pedido formulado. Procedam-se as devidas . 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, 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. Da análise do extrato de 

negativação trazido aos autos no id nº 25741778, 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$ 376,02 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002687-46.2016.8.11.0015

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 

ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovada em concurso público e nomeada para o 

quadro efetivo no cargo de ZELADORA entrando em exercício na data de 

18/02/2008. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. 

Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, 

aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por 

concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não está 

sendo repassada ao promovente apesar desta fazer jus ao recebimento 

de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade 

vertical e adicional por tempo de serviço. Em sede de contestação o 

requerido aduziu prescrição e inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 

e nº 663/2001. A prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO comporta parcial 

acolhimento. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: 

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 
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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). 

Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que este seria 

incorporado aos proventos do servidor público municipal após um ano do 

efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, a promovente entrou 

exercício em 18/02/2008; assim, a partir de 18/02/2009 lhe era devido o 

pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% 

a cada ano subsequente. Conforme destacado na defesa da Requerida, 

tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 

em 23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do 

referido adicional entre 18/02/2009 e 23/11/2012. Todavia a presente 

demanda foi ajuizada em 02/12/2016 o que implica em considerar 

prescritas as verbas devidas até 02/12/2011. Desta forma, infere-se que 

a promovente possuí direito ao percebimento do adicional em questão 

entre o período de 02/01/2012 até 23/11/2012. Isto posto, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a 

promovida a pagar à promovente a importância de R$ 498,05 

correspondentes ao período acima mencionado devidamente corrigidos 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios 

segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da 

citação respeitando-se a prescrição quinquenal, se houver. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009687-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DA CONCEICAO DE MARCO (REQUERENTE)

ALBERTO CARLOS DE MARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MONTEIRO PORTELA OAB - CE24870 (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MONTEIRO PORTELA OAB - CE0020541A 

(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. ALBERTO 

CARLOS DE MARCO e ZENILDA DA CONCEICAO DE MARCO ajuizaram 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES 

PAGOS E DANOS MORAIS em face de BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE 

DE VIAGENS LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a alegado 

inadimplemento contratual da promovida que daria ensejou à rescisão e 

restituição integral dos valores pagos. Ressai dos autos que as partes 

entabularam Contrato de Cessão de Uso de Imóvel em sistema de Tempo 

Compartilhado (id nº 15675645) em 12/01/2017 pelo qual os promoventes 

poderiam utilizar imóveis nos hotéis conveniados. Os promoventes 

sustentaram que se tornou impossível a fruição do contrato por reiteradas 

ausências de disponibilidade de vagas, bem como tiveram que arcar com 

taxa de manutenção indevida. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA em 

razão do VALOR DA CAUSA não prospera sendo assente o entendimento 

deste Juízo de que o valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico almejado pelo autor, isto é, ao valor que pretende se ver 

ressarcido, inclusive com supedâneo no Enunciado nº 39 do FONAJE. 

Portanto o valor da causa deve equivaler ao valor que as partes 

pretendem serem restituídos acrescido do dano moral pleiteado, tal como 

estipulado pelos promoventes. Igualmente não há que se falar em 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL pela cláusula de ELEIÇÃO DE FORO. A 

relação jurídica travada entre as partes possui notório caráter 

consumerista, motivo pelo qual deve ser privilegiado a cláusula fixada no 

art. 101, inciso I do CDC. Deve ainda ser observada a notória 

hipossuficiência dos promoventes em relação à promovida para efetuarem 

deslocamentos desta urbe até a Comarca de Fortaleza/CE, qual seja, o 

foro contratualmente eleito. Assim, nas hipóteses em que há notório 

desequilíbrio entre as partes por ocasião de cláusula de eleição de foro 

essa deve ser afastada visando privilegiar o acesso à justiça. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA 

COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA. NATUREZA DE CONTRATO 

DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA FRANQUEADA. DIFICULDADE DE 

ACESSO À JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 

FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. […] 2. Demonstrada a hipossuficiência da empresa 

franqueada, não só pela notória desigualdade econômica entre as partes 

contratantes, mas também pela dificuldade de acesso ao Judiciário, deve 

ser afastada a cláusula de eleição de foro aposta em contrato de franquia, 

com natureza de contrato de adesão, de forma a não acarretar 

desequilíbrio contratual. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento e 

agravo interno conhecidos e não providos. (TJDF - PROC: 

07005502120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, PRIMEIRA TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2019 - grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e 

indenização por danos morais. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de 

Aracaju que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a 

demanda, com base em cláusula de eleição de foro. Afastamento da 

citada cláusula. Relação de consumo. Desequilíbrio contratual. Situação de 

hipossuficiência do autor. Prevalência do foro do domicílio do consumidor, 

nos termos do art. 101, I CDC. Precedentes desta corte de justiça. 

Reforma da decisão agravada. Prosseguimento do feito na Comarca de 

Aracaju/SE. Recurso conhecido e provido, por unanimidade. (TJSE - AI: 

201900828091, Relator: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019 - grifo nosso). Desta 

forma, REJEITO as PRELIMINARES e, por não vislumbrar questões de 

nulidade passo a análise do mérito. A pretensão autoral comporta parcial 

acolhimento eis que ninguém, por força do princípio da autonomia da 

vontade, pode ser obrigado a permanecer contratado. Todavia, não é 

possível reconhecer qualquer inadimplemento contratual da promovida 

como causa do desfazimento da avença. Da simples leitura das cláusulas 

contratuais extrai-se que para a plena utilização do serviço ofertado pela 

promovida era imperiosa a observância de regras previamente estipuladas 

tal como a efetivação de reserva em prazo mínimo a variar conforme a 

estação de férias, se alta ou baixa temporada. Em sua petição inicial os 

promoventes afirmaram que em dezembro/2017 tentaram reservar diárias 
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de hotel para janeiro/2018 contudo sempre estavam indisponíveis. Contudo 

tal ato vai de encontro ao expresso na cláusula sétima do contrato (id n 

15675645, p. 4-5) que prescreve a solicitação de reserva com 

antecedência mínima de 60 dias para o período de alta temporada, o qual 

compreende os meses de dezembro a fevereiro e de julho a agosto. Os 

promoventes se limitaram a trazer print screen de conversa mantida via 

aplicativo WhatsApp (id nº 15675646) no qual consta uma única 

reclamação quando a indisponibilidade de reservas. Ainda que estes 

afirmem, em sede de impugnação à contestação, que entraram em contato 

diversa vezes via telefone e que não lhes forneceram número de 

protocolo, seria perfeitamente plausível que, ao menos as datas, horários 

e nomes dos funcionários que os atenderam fosse informado por ocasião 

do ingresso da demanda. A cláusula nona do contrato celebrado entre as 

partes (id nº 15675645, p. 6) fixa multa contratual de 30% sobre o valor 

total do contrato que se mostra excessivo comportando redução conforme 

autorizado pelo art. 413 do Código Civil. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE RECISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS. […] Rescisão contratual por sua culpa. Cláusula penal. 

Redução equitativa, conforme previsão do art. 413 do Código Civil. […] 

(TJSP - AC: 10701497320158260100, Relator: AZUMA NISHI, PRIMEIRA 

CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, Data de Publicação: 

05/12/2019 - grifo nosso). Considerando os parâmetros de 

proporcionalidade e razoabilidade tenho que a retenção de 10% do valor 

total pago se mostra razoável para cobrir os eventuais custos que a 

promovida teve, bem como considerando o diminuto tempo de contrato 

mantido entre as partes e a completa ausência de utilização dos serviços 

avençados. Por fim o dano moral não comporta acolhimento eis que os 

promoventes deram causa à presente rescisão contratual, bem como os 

fatos trata-se de puramente descumprimento contratual que por si só não 

enseja danos morais. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida 

no id nº 16133962 e CONDENAR a promovida a RESTITUIR a importância 

de R$ 17.550,00 equivalente a 90% do valor total pago, já considerada a 

parcela paga no curso da presente demanda, devidamente atualizado pelo 

INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1%, ao mês ambos a 

partir da data da citação, bem como pela IMPROCEDÊNCIA dos DANOS 

MORAIS. 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: 1012158-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 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 RESCISÃO CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS 

PAGAS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOAO PEREIRA DE LIMA 

em face deSPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e 

AM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP. Em sua petição inicial 

a parte Requerente afirma que pactuou contrato para a aquisição de um 

imóvel situado no Jardim Bougainville em 08.08.2014. Após a celebração 

adimpliu com o valor de R$ 30.009,22 compreendendo à entrada no valor 

de R$ 3.275,44 e 33 parcelas referentes ao período de setembro/2014 a 

maio/2017. Em sua petição inicial a parte Requerente insurge-se contra 

restituição de apenas 77% (setenta e sete porcento) dos valores pagos; 

por seu turno, as partes Requeridas aduzem que tais percentuais se 

encontravam previstos no contrato. Com relação a PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA, ante a incidência das normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor, visto ser notória a relação de consumo 

estabelecida entre as partes, impõe-se o reconhecimento da legitimidade 

passiva da segunda Requerida para figurar no polo passivo. O CDC 

estabelece a solidariedade da responsabilidade de todos os fornecedores 

que atuem na cadeia de fornecimento do produto ou serviço. No presente 

caso, em que pese não seja a segunda Requerida a responsável pela 

construção do loteamento, é inegável a participação desta na negociação. 

Incumbe destacar que, no contrato de compra e venda entabulado entre 

as partes (id nº 24162707) a segunda Requerida aparece nominalmente 

apresentada como representante da primeira Requerida; desta forma, não 

é possível que esta escolha quando terá ou não responsabilidade. Neste 

sentido é o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA PELO 

COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA PELO 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO 

SHOWROOM DA INCORPORADORA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS E 

FINALIDADE DA LEI 11.977/2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA EDITADA NO 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 71003673605 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS REUNIDAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO, NA FORMA 

SIMPLES. As rés são partes legítimas para responderem a presente ação. 

Conforme disposições do Código de Defesa do Consumidor, confere-se 

responsabilidade a todos aqueles que participam da cadeia de 

fornecimento. […] Portanto, é de ser reconhecida a responsabilidade 

solidária entre as empresas da cadeia de fornecimento, ressaltando que 

eventual direito de regresso resta preservado. A parte autora adquiriu o 

imóvel junto ao showroom da construtora. […]. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005506589, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 16/09/2015 – grifo nosso) Igualmente, a PRELIMINAR 

de INCOMPETÊNCIA em razão do VALOR DA CAUSA não prospera. O art. 

292, CPC estipula: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; […] V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Assim, pela análise 

dos pedidos e da causa de pedir formulada pela parte Requerente em sua 

inicial, é a restituição dos valores já pagos em razão da rescisão 

contratual. Referido valor trata-se de proveito econômico pretendido pela 

parte Requerente com a presente demanda e que deverá corresponder ao 

valor da causa, como de fato o fez, observando ainda o disposto no 

Enunciado nº 39 do FONAJE: ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º 

da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão 

econômica objeto do pedido. Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES 

suscitadas e, por não vislumbrar questões de nulidade passo a análise do 

mérito. Inicialmente afasto a incidência das disposições da Lei nº 

13.786/2018 em observância ao disposto no art. 6º da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro que assevera: Art. 6º A Lei em vigor terá 

efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 

adquirido e a coisa julgada. Neste diapasão, ainda que a Lei nº 

13.786/2018 estabeleça novos parâmetros sobre o tema em comento, não 

se descura que sua aplicação caso concreto deve observar a necessária 

segurança jurídica do ato jurídico perfeito entabulado entre as partes ao, 

em 20/11/2014, celebrar contrato de compra e venda do imóvel em 

questão. Por oportuno destaca-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO 

NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. 

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 

INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL E FINAL. 

DANOS MORAIS. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. […] 4. A questão 

concernente à restituição de valores está regulamentada pela Lei 13.786, 

de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do contrato por 

inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação 

imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas pelos 
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consumidores. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos celebrados 

posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra do art. 6º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. […] (TJDF - PROC: 

07323673720188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, TERCEIRA TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2019 - grifo nosso). Em se tratando de 

relação de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas 

consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do 

referido artigo aquela cláusula que estabelece vantagem exagerada ao 

fornecedor em detrimento do consumidor. Neste ponto cumpre observar 

que o parágrafo único da Cláusula 14ª (id nº 24162707) conflita com 

entendimento pacífico do STJ, consistente na Súmula 543, in verbis: Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusivado promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Portanto, se por um lado autoriza-se a 

retenção parcial do saldo já adimplido pela parte Requerente, por outro 

lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela única. A jurisprudência do 

E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do STJ tem aceitado um 

percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o saldo adimplido pelo 

promitente comprador. Neste sentido destaca-se: RESCISÃO DE 

CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO 

POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS 

QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR EFETIVAMENTE 

PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM – CABIMENTO – 

DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das 

parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa 

ao desfazimento, admitido a retenção do percentual entre 10% a 25%. 

Válida a comissão de corretagem devidamente informada e contratada, 

não havendo que se falar em restituição em dobro ou em venda casada. 

Dano moral inexistente por ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança 

abusiva. (TJMT, Ap 106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017 - grifo nosso). No presente 

caso, a promovida efetua a retenção da fração de 23% sobre o valor total 

pago das parcelas (Cláusula 14ª) acrescido dos débitos relativos a 

impostos e tributos incidentes sobre o imóvel e custas (id nº 26384304). 

Ainda ocorre o perdimento das arras, ou seja, o valor da entrada, na 

importância de R$ 3.275,44. Somando-se todas as retenções se obterá 

percentual superior à 25% sobre o saldo do valor já quitado à título de 

despesas administrativas, operacionais, promocionais e tributárias. A 

retenção integral do sinal pago pela parte Requerente, na presente 

hipótese é indevido; isto porque, conforme denota-se da Cláusula 17ª, o 

contrato pactuado entre as partes é assinado em caráter irrevogável. 

Nesta situação conforme entendimento exposto pelo STJ no REsp 

1056704 / MA: “Tratando-se de contrato que não prevê direito de 

arrependimento, as arras são confirmatórias”. E destaca-se: 

CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. 

NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não 

prevê o direito de arrependimento, as arras são tidas como confirmatórias, 

devendo a quantia despendida a esse título ser computada no montante do 

valor pago pela compradora, a ser restituído pela vendedora em parcela 

única, observado o direito de retenção do percentual equivalente à 

cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora. 2. 

Inverto os ônus sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, 

porque a lei prevê que o vencido pagará ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação 

conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, 

Relator: SILVA LEMOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - 

grifo nosso). Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, 

deverá ser considerado o valor total compreendendo o valor pago à título 

de sinal (R$ 3.275,44), bem como as parcelas adimplidas (R$ 26.733,38) 

para posteriormente incidir o desconto de 10% que reputa-se razoável 

considerando o lapso temporal em que a parte Requerente manteve-se na 

posse do imóvel. Em sua contestação a parte Requerida pugna pelo 

abatimento no saldo credor dos valores de IPTU integral do ano de 2018 e 

proporcional em 2019. Nos termos da Cláusula 7ª incumbe ao comprar o 

pagamento de taxas, impostos e emolumentos que recaem sobre o imóvel 

a partir da assinatura do contrato; logo, enquanto o imóvel estava à 

disposição da parte Requerente era seu ônus arcar com o IPTU integral 

dos anos em que permaneceu na posse do imóvel até a rescisão 

contratual, sendo R$ 998,95 referente ao IPTU – 2018 e, considerando que 

o promovente efetuou a manifestou seu interesse em rescindir o contrato 

em setembro/2019, deverá arcar com a fração de 9/12 do total do IPTU 

devido em 2019 (R$ 456,97) o que equivale a R$ 342,72 perfazendo o 

montante total de R$ 1.341,67. Ao presente feito não incidirá o §2º a 

Cláusula 14ª que dispõe da remuneração por uso; isto porque referida 

cláusula é clara em aplicar-se, aos casos de reintegração de posse sendo 

contado à partir da inadimplência do comprador; logo, para que incida 

referido dispositivo contratual seria necessário que as partes Requerida 

tivessem promovido a competente rescisão contratual baseada na 

inadimplência do comprador, o que não é o caso dos autos. Por fim o dano 

moral não comporta acolhimento eis que os promoventes deram causa à 

presente rescisão contratual, bem como os fatos trata-se de puramente 

descumprimento contratual que por si só não enseja danos morais. Diante 

do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral e o 

PEDIDO CONTRAPOSTO para RESCINDIR o contrato entabulado entre as 

partes referente ao Lote 19 da Quadra 26 do Jardim Bougainville e 

CONDENAR as partes Requeridas restituírem em parcela única, 

solidariamente, a importância de R$ 25.666,62 equivalente ao percentual 

de 90% do valor total adimplido, considerando o somatório do sinal e da 33 

parcelas pagas, bem como já descontado o valor à título de IPTU integral 

do ano de 2018 e proporcional de 2019 na razão de 9/12 e que deverá ser 

atualizado pelo INPC a partir do vencimento das respectivas parcelas e 

com incidência de juros legais à partir da última citação das parte 

Requeridas. 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: 8011222-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A parte Embargante aduz OMISSÃO 

pela ausência de análise da revelia da parte Requerida, da fixação da 

multa-diária e da da análise da controvérsia quanto a restituição imediata 

das parcelas. Os Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente 

merecem parcial acolhimento. Consoante se extrai da ata de audiência (id 

nº 4359297), apesar da parte Requerida ofertar contestação no id nº 

2246603, não compareceu à solenidade, nem apresentou justificativa para 

sua ausência. Nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 o critério para 

análise da REVELIA, no âmbito dos Juizados Especiais, além da ausência 

de defesa, é sobretudo o não comparecimento do réu quer seja na 

audiência de conciliação, quer seja na audiência de instrução. Nesta linha 

de pensamento segue o Enunciado nº 78 do FONAJE. Desta forma, com 

fulcro no art. 20 da Lei nº 9.099/95 DECRETO a REVELIA da parte 

Requerida. Ainda, não se pode olvidar que no id nº 2246592, em sede de 

tutela de urgência, foi deferida por este Juízo, a antecipação de tutela com 

a imposição de multa-diária, que deverá ser confirmada por ocasião a 

prolação da sentença de mérito. Todavia, o valor a ser pago pela parte 

Requerida à título de multa-diária deverá ser objeto cálculo e de pedido 

formulado no momento, qual seja, na fase de cumprimento de sentença. 

Por fim, a questão de mérito da presente demanda foi devidamente 
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analisada, inclusive se coadunando com as mais recentes decisões da E. 

Turma Recursal do TJMT com base em decisão proferida por este Juízo, 

de outros Tribunais pátrios e do próprio c. STJ: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO 

DESISTENTE. PLANO DE CONSÓRCIO. CONTRATO FIRMADO APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. O MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DAS 

QUANTIAS DESEMBOLSADAS OBEDECE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 22 

E 30 DA LEI N. 11.795/08, DEVENDO A PARTE AGUARDAR A 

CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA. DEDUÇÃO DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO. Nos contratos firmados 

após a vigência da Lei n. 11.795/08 a devolução das parcelas pagas 

ocorrerá mediante sorteio da cota do consorciado desistente, conforme 

previsto nos artigos 22 e 30 da referida lei. (TJMT, Execução de Título 

Judicial 101882920158110007/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016 - grifo nosso). CONSÓRCIO DE 

BEM IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO. Desistência 

voluntária dos consorciados, ora Apelados. Contratos firmados na 

vigência da Lei 11.795/2008. Devolução imediata dos valores pagos ao 

consórcio. Inadmissibilidade. Surpresa contábil ao grupo. Despesa 

imprevista, que oneraria o grupo e os demais consorciados. Restituição 

dos valores devida na data da assembleia de contemplação da cota do 

consorciado desistente. Inteligência do art. 22 da Lei 11.795/2008. 

Sentença parcialmente reformada. […] (TJSP -  APL: 

00031481120148260428, Relator: TASSO DUARTE DE MELO, TRIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 17/10/2017 - grifo nosso) RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. 

RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 

3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE 

PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. 

CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 

11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA 

LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de 

apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou 

competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as 

reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por 

Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, 

deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da 

pela Resolução-STJ 12/2009. 2. Os fundamentos que basearam a 

orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 

1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 

543-C), no sentido de que "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", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência 

da Lei 11.795/2008. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em 

dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor 

da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (STJ, Rcl 16.390/BA, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/06/2017, DJe 13/09/2017 - grifo nosso). Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para 

reformar a sentença embargada, modificando-se o dispositivo sentencial 

nos seguintes termos: “Ex positis, JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente demanda para 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no id nº 2246592, bem como 

para CONDENAR a Requerida a restituir, na forma da Lei nº 11.795/2008, 

as importâncias pagas pela parte Requerente, após a dedução tão 

somente da taxa de administração, com a incidência de correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela e juros 

legais a partir do 30º (trigésimo) dia após o encerramento do consórcio ou 

da contemplação da cota em caso de sorteio em assembleia”. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009292-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ WEBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SPEROTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009292-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO LUIZ WEBLER 

REQUERIDO: DANIEL SPEROTTO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante 

consta nos autos que a parte Requerente postulou pela desistência da 

presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Ademais, cancelo a audiência de instrução designada nos autos. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 31 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013935-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013935-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CHARLES SANTOS DE 

PAULA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da Reclamada posto 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, nos termos do 

artigo 17 do CDC. AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Rejeito o pedido da Reclamada de 

indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a 

inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos 

autos nova consulta caso constate que o documento apresentado pelo 

autor seja falso. MÉRITO: A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes eis que a parte Requerente negou a 

existência de vínculo jurídico com a parte Requerida que por seu turno 

afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de 

prova negativa, para o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento ao art. 373, 

II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas capazes de demonstrar a 

existência de liame subjetivo entre as partes o que contradiz a tese autoral 

de inexistência, juntando contrato assinado, documentos pessoais 

apresentados no ato de contratação, relatório de ligações e, ainda, telas 

do sistema de informática demonstrando vários pagamentos e dívida em 

aberto. Por sua vez, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 
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posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da 

autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/09/2014). Tal divergência demonstra que, o promovente, tentou se 

enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos fatos em proveito próprio. 

Não se pode olvidar que este inclusive buscou fracionar as demandas 

quanto as negativações efetuadas pela promovida. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

Evidenciando-se que a promovente alterou a verdade dos fatos visando 

obter enriquecimento indevido e tentando escusar-se do adimplemento de 

seu débito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA PELA PROVA PRODUZIDA EM 

EVIDENTE TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70079279550, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 20/02/2019 - grifo 

nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, 

impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários 

advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. CONDENO o 

promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no montante de 2% 

sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 

do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

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: 1009444-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009444-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ APARECIDO MARIANO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO 

de SENTENÇA no qual houve o pagamento espontâneo da condenação 

(ID. 12528288 e 27333151), com a concordância da exequente quanto aos 

valores depositados e pediu levantamento dos valores por meio de 

ALVARÁ judicial em favor da reclamada (ID nº 27630085). Diante do 

exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte executada, o 

competente ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 6.466,57 (ID 

nº 12528288 e 27333151) observando-se os dados bancários informados 

no ID nº 27630085. 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: 8012802-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR DE ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO BEZERRA DE CASTRO OAB - MA4852 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por IRISMAR DE ARAUJO SOUSA em face 

de HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA – ME. A parte Requerente aduziu 

em sua petição inicial que adquiriu duas passagens de ida e volta para o 

trecho Sorriso/MT – Pedreira/MA, para esta e sua filha. Todavia, no trajeto 

de retorno, em 27.10.2016, o ônibus da parte Requerida não passou no 

local estipulado forçando esta e sua filha a se hospedarem em hotel e a 

adquirir novas passagens de ônibus por outra empresa. Devidamente 

citada a parte Requerida ofertou contestação aduzindo que a parte 

Requerente não compareceu ao local de embarque. Estabelecida a 

controvérsia da demanda, foi designada audiência de instrução e 

julgamento da qual as partes foram intimadas via DJe nº 10042, 

disponibilizado em 20/06/2017, p. 466. Contudo, conforme termo de 

audiência (id nº 9071818) a parte Requerida não compareceu, motivo pelo 

qual DECRETO sua REVELIA nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

sede de audiência de instrução a parte Requerente, bem como sua filha, 

ouvida na qualidade de informante narraram os fatos expostos na 

exordial, corroborando o pleito indenizatório. Uma vez que incide as 

normas protetivas ao consumidor, incumbia à parte Requerida o ônus da 

prova em demonstrar que no dia 27.10.2016 seu veículo passou pelo local 

de destino, qual seja, Porto de Franco/MA o que não ocorreu. Ainda, dada 

a natureza da relação jurídica entre as partes, a responsabilidade da 

Requerida é objetiva à luz do art. 14, CDC que dispõe: 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. Restou 

evidenciado nos autos, pelo depoimento da parte Requerente e de sua 

informante, que inclusive era quem lhe acompanhava no dia, a falha na 

prestação do serviço pela parte Requerida. Falha esta que ocasionou os 

danos materiais comprovados nos autos consistente na aquisição de nova 

passagem de ônibus (id nº 2263242) no valor de R$ 494,66 (quatrocentos 

e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) e diária de 

hospedagem (id nº 2263246) no valor de R$ 70,00 (setenta reais). Ainda 

tem-se por presente o dano moral pleiteado eis que através da falha na 

prestação do serviço pela parte Requerida restou evidenciada a ofensa a 

atributos da personalidade da parte Requerente, bem como ofensa à sua 

dignidade. 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$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir à parte Requerente a importância total de R$ 564,66 
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(quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) à título 

de DANOS MATERIAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos 

respectivos desembolsos e com a incidência de juros legais de 1% ao mês 

a partir da citação; bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014208-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA OAB - MT22591/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014208-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX BARBOSA CALDEIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014198-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NIEHUES SOFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA NIEHUES SOFFA OAB - MT25608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014198-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAELA NIEHUES SOFFA 

REQUERIDO: SISAN ENGENHARIA 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”. 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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007826-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ARTUR SOUTO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007826-08.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DARCI ANTONIO DE SOUZA 

EXECUTADO: MARCOS ARTUR SOUTO ROCHA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora DARCI ANTÔNIO DE 

SOUZA em face das parte requerida MARCOS ARTUR SOUTO ROCHA. 

Instada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de modo a dar 

prosseguimento no presente feito, a parte promovente quedou-se inerte, 

deixando transcorrer o aludido prazo, conforme certidão acostada. Ante o 

extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005226-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005226-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 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. ANTÔNIO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 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 12/02/2009. 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 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 12/02/2009, 

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 12/02/2010, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 12/02/2009, 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 

12/02/2010 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 04/04/2014, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 04/04/2019. Por outro lado, a parte 

promovente faz juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 12/02/2015, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 12/02/2009, 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 
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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: 1010518-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO WRONSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010518-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AURORA S. GUERRA - 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: SILVIO WRONSKI Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora AURORA S. GUERRA – 

COMÉRCIO - EPP em face das parte requerida SILVIO WRONSKI. 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, conforme certidão acostada. Ante o 

extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, semque 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.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011214-67.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VILMAR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011214-67.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: LAERCIO VILMAR TEIXEIRA 

EXECUTADO: VALERIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora AURORA S. 

GUERRA – COMÉRCIO - EPP em face das parte requerida SILVIO 

WRONSKI. 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, conforme certidão acostada. 

Ante o extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014815-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DELLAMONICA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014815-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANILO DELLAMONICA 

MENDONCA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

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 Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007198-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIMARAES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007198-19.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDA GUIMARAES 

BRAGA 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. FERNANDA 

GUIMARÃES BRAGA 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 
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ENFERMAGEM- 44H, Referência CE-13, 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 19/07/2013, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

19/07/2018. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 01/08/2014, 

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). 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 
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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: 1014478-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCKENBACH (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:

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: 

1014478-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANGELA ROCKENBACH 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ARALDI (AUTOR)

ELVIS TOTTI DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ARALDI (REU)

ELVIS TOTTI DE MATTOS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000608-55.2020.8.11.0015. AUTOR: CLEBER ARALDI, ELVIS TOTTI DE 

MATTOS REU: CLEBER ARALDI, ELVIS TOTTI DE MATTOS 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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002491-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DUTRA ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIMARA TANIA DA PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002491-42.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: DUTRA ROUPAS E 

ACESSORIOS EIRELI - EPP EXECUTADO: NARCIMARA TANIA DA PENHA 

RIBEIRO 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 
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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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014487-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014487-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA RENATA FRANCHINI DE 

MACEDO ALVES REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA 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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014419-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLE BRESOLIN POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014419-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILLE BRESOLIN POMPEU 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014760-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014760-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA 

PALMA REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 
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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 Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007980-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ RAMOS JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISSELE MARCONDELI FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007980-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON LUIZ RAMOS JUNIOR - 

ME REQUERIDO: GISSELE MARCONDELI FERREIRA DE ALMEIDA 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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014430-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE ARAUJO SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014430-48.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NILTON DE ARAUJO SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 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 Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010691-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU DIAS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLAUDIO SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010691-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ZAQUEU DIAS DUARTE 

REQUERIDO: DANILO FERREIRA OLIVEIRA, CLAUDIO SILVA 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 
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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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014407-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA OAB - MT22591/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014407-05.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX BARBOSA CALDEIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 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 Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013849-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013849-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO GUEDES 

REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CARLOS AUGUSTO GUEDES em desfavor 

de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega que a 
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negativação junto ao SPC e SERASA é indevida, haja vista que afirma 

categoricamente que jamais ajustou nenhum contrato de consumo com a 

parte reclamada, alegando fraude. Por sua vez a empresa ré alegou tão 

somente exercício regular de direito e ausência de danos morais em razão 

de exercício regular de direito, sendo relevante esclarecer que a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil ou qualquer outro 

documento que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

manutenção do nome da parte reclamante até o ajuizamento desta 

demanda, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida. Ora, a parte reclamada é responsável pelas cobranças 

indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. No caso, a parte autora 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, através de protocolos. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança e da negativação, a declaração da inexistência 

do débito é a medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

,com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: a) DECLARAR a inexistência do débito 

ora discutido nos autos; b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, ambos contados da data do arbitramento, ou seja, desta data. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000606-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCA MARIA 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora FRANCISCA MARIA 

RODRIGUES DOS SANTOS em face das parte requerida FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL I (FIDC NPL I). Instada a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de modo a dar prosseguimento no 

presente feito, a parte promovente quedou-se inerte, deixando transcorrer 

o aludido prazo, conforme certidão acostada. Ante o extrapolamento do 

aludido prazo, in albis, pela parte autora, 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014193-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA FERREIRA MENDES (INTERESSADO)

LUIZ CARLOS FERREIRA MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA MENDES OAB - MT0003167S (ADVOGADO(A))

ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES OAB - MT24198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR DE ANDRADE (REQUERIDO)

ANTONIO EMILIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014193-14.2019.8.11.0015. INTERESSADO: LUIZ CARLOS FERREIRA 

MARTINS, GERALDA FERREIRA MENDES REQUERIDO: ANTONIO EMILIANO 

DA SILVA, LENIR DE ANDRADE Vistos etc. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes e nada obsta a homologação da transação 

celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, II do Código de 

Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo firmado pelas partes, 

reclamantes LUIZ CARLOS FERREIRA MARTINS e GERALDA FERREIRA 

MENDES e reclamada ANTÔNIO EMILIANO DA SILVA e LENIR DE 

ANDRADE, 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. Após o cumprimento integral do acordo, 

proceda-se ao arquivamento. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 270 de 448



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

baixe-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012070-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LUCAS DA SILVA LONGO (REQUERENTE)

PAULA MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDIO LEMES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA SILVA OAB - MG98146 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012070-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULA MACHADO DOS 

SANTOS, JOHN LUCAS DA SILVA LONGO REQUERIDO: EURIDIO LEMES 

NETO 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 reparação por danos morais e matérias 

proposta por PAULA MACHADO DOS SANTOS e JOHN LUCAS DA SILVA 

LONGO contra e EURIDIO LEMES NETO, visando ressarcimento em razão 

de acidente de trânsito. O requerido apesar de devidamente citado (id nº 

17844528) não compareceu na audiência de conciliação (id nº 19160140) 

impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 

9.099/95. A propósito, a relativização dos efeitos desse fenômeno não 

tem como finalidade prejudicar a celeridade, sustentáculo basilar do 

julgamento antecipado da lide, mas apenas evitar um possível 

enriquecimento sem causa da parte autora. Todavia, mesmo não podendo 

o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, 

como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção 

que favorecia o autor. No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao 

Magistrado entender de forma contrária, não vislumbro dos autos nenhum 

elemento fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou 

abalar tal presunção e, por conseguinte, flexibilizar tais efeitos. O Dano 

Material, diante dos efeitos da revelia, mostra-se inegável porquanto 

devedor, agora, da quantia de R$ 3.584,00 (três mil quinhentos e oitenta e 

quatro reais), referente ao valor do gasto efetuado com a reforma do 

veículo e guincho, conforme comprovou os documentos juntados no id. 

2254994. No tocante ao dano moral pelo acidente de trânsito, a reparação 

não patrimonial surge no instante em que o ser humano suporta um 

constrangimento que, no caso em tela, não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. 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$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) valor este condizente com a lesão que se pretende 

combater e levando-se em consideração os fatos descritos na inicial. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, 

decreto a revelia o Promovido e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento 

de DANOS MATERIAIS na importância de R$ 3.584,00 (três mil quinhentos 

e oitenta e quatro reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de 

juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do desembolso. 

E, condenar por DANOS MORAIS no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). 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: 1013381-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BORGES DE MACEDO (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: 

1013381-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE BORGES DE 

MACEDO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que o processo tramitou regularmente com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

MARLENE BORGES DE MACEDO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A.. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste a Autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Autora 

sustenta que a negativação realizada pela Requerida de R$ 201,94 

(duzentos e um reais e noventa e quatro centavos), é indevida uma vez 

que alega não possui qualquer débito com a Reclamada. No entanto, a 

parte Reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade das 

cobranças por meio de elementos de prova que indicam vínculo entre as 

partes, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a 

esfera jurídica da parte Autora. A Reclamante apresentou impugnação 

reiterando os pedidos iniciais. Demonstra a Reclamada a existência de 

histórico de utilização do acesso e pagamentos de faturas anteriores. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

provar que a parte Autora está em débito com a Requerida justificando a 

inscrição em cadastro de maus pagadores, o que foi feito, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada juntou aos autos imagens 

retiradas do sistema eletrônico interno e apresentou documentos, 

demonstrado a existência de cadastro e utilização do serviço, o que 

caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta assim a 

indicação de contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às 

meras argumentações da parte Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Via de 
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consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 

10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013322-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANGI DE SOUZA (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: 

1013322-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA SANGI DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o 

processo tramitou regularmente com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

ADRIANA SANGI DE SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste a Autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Autora sustenta 

que as negativações realizadas pela Requerida que resultam no valor de 

R$ 304,00 (trezentos e quatro reais), são indevidas uma vez que alega 

não possui qualquer débito com a Reclamada. No entanto, a parte 

Reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade das 

cobranças por meio de elementos de prova que indicam vínculo entre as 

partes, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a 

esfera jurídica da parte Autora. A Reclamante apresentou impugnação 

reiterando os pedidos iniciais. Demonstra a Reclamada a existência de 

histórico de utilização do acesso e pagamentos de faturas anteriores. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

provar que a parte Autora está em débito com a Requerida justificando a 

inscrição em cadastro de maus pagadores, o que foi feito, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada juntou aos autos imagens 

retiradas do sistema eletrônico interno e apresentou documentos, 

demonstrado a existência de cadastro e utilização do serviço, o que 

caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta assim a 

indicação de contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às 

meras argumentações da parte Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 

10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007798-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRA FENIMAN MARCELINO (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: 

1007798-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JAIRA FENIMAN MARCELINO 

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 JAIRA FENIMAN MARCELINO em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

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

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

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

dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta a Reclamante 

que é servidora pública. Contudo, alega que não recebeu o reajuste 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 
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cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que a promovente ingressou com a 

ação em 07/08/2018, 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 de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004229-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO LUIS REIMUNDI (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: 

1004229-94.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUERINO LUIS REIMUNDI 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o 

processo tramitou regularmente com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

GUERINO LUIS REIMUNDI em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste a Autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Autora sustenta 

que as negativações realizadas pela Requerida que resultam no valor de 

R$ 132,48 (Cento e trinte e dois reais e quarenta e oito centavos), são 

indevidas uma vez que alega não possui qualquer débito com a 

Reclamada. No entanto, a parte Reclamada, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade das cobranças por meio de elementos de prova 

que indicam vínculo entre as partes, a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte Autora. A 

Reclamante apresentou impugnação reiterando os pedidos iniciais. 

Demonstra a Reclamada a existência de cadastro, bem como de vínculo 

entre a partes através de apresentação de contrato assinado pelo 

Reclamante. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte Autora está em 

débito com a Requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

juntou aos autos contrato assinado, imagens retiradas do sistema 

eletrônico interno e apresentou documentos, demonstrado a existência de 

cadastro e utilização do serviço, o que caracteriza a existência de vínculo 

entre as partes e afasta assim a indicação de contratação fraudulenta. 

Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da parte Reclamante. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da Reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Friso ainda que, a eventual 

não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Via de consequência, inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização 

por danos morais por parte da Reclamante é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012906-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012906-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELOIZA ARRUDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que o processo tramitou regularmente com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Contrato ajuizada por ELOIZA ARRUDA DOS SANTOS em 

face de BANCO SAFRA S/A. Relata a Reclamante que vem sofrendo 

descontos mensais diretamente de seu benefício. Sustenta que não 

possui relação contratual com o Banco Reclamado e que não reconhece o 

empréstimo realizado uma vez que demonstrou interesse na contratação. 

Com a exordial juntou documentos. Pleiteia liminarmente a suspensão dos 

descontos, bem como restituição dos valores e indenização por danos 

morais. Liminar indeferida no movimento de n. 25084535. Em defesa a 

Requerida, contesta pelo exercício regular do direito, pelo fato da parte ter 

contratado os serviços de empréstimo junto a Requerida e para 

demonstrar anexa o contrato devidamente assinado pela Reclamante e 

comprovante de transferência de valor para a Reclamante, demonstrando 

a contratação. Não foi apresentado pela Reclamante impugnação acerca 

das alegações da Reclamada. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Examinando o conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida 

juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário, onde demonstra a 

contratação de empréstimo, bem como a existência da autorização para 

desconto mensal na remuneração para o pagamento, assim demonstrando 

que a Requerente estava ciente da referida contratação. Apresenta ainda 

a Reclamada comprovante de transferência eletrônica realizada à 

Reclamante, Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 
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que houve relação negocial firmada entre as partes. Assim, não há o que 

falar da inexistência da contratação, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Requerida. Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Dessa forma, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, 

não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a parte Requerente comprovar que não realizou tais empréstimos 

como alegado. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência 

da ação se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009789-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GRECCO (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: 

1009789-17.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LETICIA GRECCO 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 DE COBRANÇA proposta por 

LETICIA GRECCO em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta a Reclamante que é servidora 

pública. Contudo, alega que não recebeu o reajuste 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 promovente ingressou com a 

ação em 23/07/2019, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007560-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SULIMAR BATISTA BERNARDES (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: 

1007560-21.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SULIMAR BATISTA BERNARDES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por SULIMAR BATISTA BERNARDES em face de MUNICIPIO DE 

SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Em sua petição inicial sustenta que foi 

aprovada em concurso público e nomeada em 27 de novembro de 2012, 

no cargo efetivo de merendeira. Contudo, aduz que durante o período 

laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para 

cada ano de efetivo exercício. Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), não está sendo repassada à promovente apesar 

desta fazer jus ao recebimento de verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Em 

sua petição inicial a parte promovente pleiteia o pagamento na base de 2% 

(dois por cento), por ano de efetivo exercício. Ante o reconhecimento da 

incidência de prescrição quinquenal e ante a interpretação conjunta dos 

arts. 202, inciso I, do Código Civil; 59 e 312, ambos do Código de Processo 

Civil, somente poderá ser objeto de apreciação na presente demanda os 

fatos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da demanda 

ocorrida em 30/07/2018. Desta forma, declaro prescrita qualquer 

pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 

(cinco) anos contados da data da distribuição da ação. Ocorre que em 21 

de dezembro de 2011, a Lei 1604 - Municipal de Sinop- , 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 esta lei revogou expressamente os 

institutos de Antiguidade e Merecimento, estabelecendo novos critérios 

para progressão vertical e horizontal aos servidores municipais, o que foi 
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reforçado pela Lei nº 1.732/2012. Sendo que a partir de então começa a 

correr o prazo qüinqüenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei 568/1999 alterada pela Lei 

663/2001. Considerando que o autor ingressou com a ação em 

30/07/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória com relação 

ao pedido de 2% por antiguidade e merecimento, uma vez que transcorrido 

o lapso temporal de cinco anos. 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 de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias 

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009860-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDRO SONALIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(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: 

1009860-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GILVANDRO SONALIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por GILVANDRO 

SONALIO em face de GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 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 

aprovado para o cargo de agende penitenciário em 2013 e anteriormente 

havia exercido contrato temporário de 2009 a 2011. Por seu turno a 

Reclamada no mérito, insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte 

Autora, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Da Prescrição - 

Não Incidência De fato, o art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: 

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Todavia, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, 

com repercurssão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo 

prescricional quinquenal para para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 

iniciar-se-á a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. No 

caso da Comarca de Sinop/MT referida reestruturação inciou-se com a 

edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011. A presente 

demanda foi ajuizada originalmente em 16/02/2016, dentro do prazo 

quinquenal considerado a partir da edição da Lei Municipal nº 1.604/ 2011. 

Contudo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal a cobrança dos 

valores pretéritos está limitada aos 5 anos imediatamente antecedentes à 

distribuição da demanda, ou seja, a presente ação alcançará apenas as 

verbas vencidas até 01/11/2011. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR 

quanto a ILEGITIMIDADE ATIVA e ACOLHO a PRELIMINAR quanto à 

PRESCRIÇÃO para DECLARAR prescrita qualquer pretensão contra a 

Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da 

data da distribuição da ação. Não havendo outras preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Do mérito A 

Lei nº. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores 

públicos que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por 

exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da 

Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem 

remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença. A 

pretensão do promovente comporta parcial acolhimento, ante o 

entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente 

da conversão de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, 

nos ditames da Lei nº 8.880/1994, devendo-se considerar a data do 

efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 
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DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). No caso em concreto, conforme jurisprudência 

do STF anteriormente citada os servidores públicos possuem direito a 

recomposição da URV até a data da edição da lei que reestrutura suas 

carreiras e, para este Município, tal marco é 21/12/2011. Por outro turno, a 

parte Promovente ajuizou a presente demanda em 16/02/2016, ou seja, 

implicando que eventuais verbas devidas anteriormente à 01/11/2011, 

estão prescritas por força do prazo quinquenal aplicável à espécie. Logo, 

assiste à promovente o direito de percebimento da recomposição da URV 

e devidos reflexos somente entre o período de 21/12/2011 e 16/02/2016. 

Por fim, insta consignar que nos cálculos apresentados pela parte 

Promovente houve a inclusão do adicional de antiguidade e merecimento. 

Contudo, referido adicional não se encontra elencado nos pedidos da 

exordial. Da atualização monetária Com o julgamento da ADI nº 4357/DF, o 

STF declarou vários incisos e expressões do art. 100 da Constituição 

Federal inconstitucionais, dentre eles o §12, que determinava que a 

correção monetária e os juros de mora no caso de atraso, deveriam 

adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança, o 

que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, da Lei nº 

9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, voltando 

a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia JUROS de 

MORA de 0,6% ao mês. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09 

(ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo IPCA-E – Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o efeito prospectivo 

com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, que só se referem à 

situações jurídicas já consolidadas (precatórios expedidos ou pagos), e 

não a títulos a serem constituídos, como no presente feito. Sobre o tema, 

colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. TJMT, senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 

N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR 

ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. 

INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 

11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato 

aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, 

contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF 

declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 

n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 

14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em 

que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento 

dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão 

somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário 

interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e os juros de 

mora, como consectários legais da condenação principal, possuem 

natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, 

bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não 

há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar deferida 

pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-MC/DF, não 

há falar em desobediência desta Corte em cumprir determinação do 

Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela Corte para 

que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria 

relativa aos índices de juros de mora e correção monetária previstos do 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Tampouco 

se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham 

sobrestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação dos efeitos 

da decisão proferida na ADI. Agravo regimental improvido.(STJ, Relator: 

Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 11/02/2014 - Segunda 

turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor do promovente à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração limitada ao período de 21/12/2011 

e até 21/12/2016; b) CONDENAR a promovida no pagamento da 

importância total original de R$ 413,65; c) FIXAR os JUROS de MORA no 

percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos servidores; d) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; Deixo de condenar 

a promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009642-59.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLENE MARIA OLIVEIRA SODRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009642-59.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CARLENE MARIA OLIVEIRA 

SODRE 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 DE 

COBRANÇA proposta por CARLENE MARIA OLIVEIRA SODRE em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta a 

Reclamante que é servidora pública. Contudo, alega que não recebeu o 

reajuste 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 promovente ingressou com a 

ação em 14/08/2017, 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 as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013982-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CALDEIRA BRUNO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO BRUNO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013982-75.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO BRUNO 

MENDES DE OLIVEIRA, FLAVIA CALDEIRA BRUNO MENDES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ressai dos autos que 

as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias 

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007611-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007611-32.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ERIVELTON MARCELO 

WISNIEWSKI REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ação 

ajuizada por ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. Alega o Requerente que é 

proprietário do veículo VW Polo sedan 1.6, preta, placa KAH 8453, Chassi 

nº 9BWJB09N58P044646, Renavam nº 00957698372, e que ao emitir a 

guia para pagamento do licenciamento, IPVA e seguro obrigatório de 2018 

de seu veículo, verificou que consta em aberto multas por infrações de 
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trânsito. Citado, o requerido não compareceu na audiência de conciliação, 

mas apresentou contestação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. A seguir, passa-se a preliminar suscitada pelo 

Requerido. Em sede contestatória, o Requerido suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva para responder por multas de trânsito que não são de 

sua competência, pois no extrato colacionado nos autos conta infrações 

produzidas por outros Órgãos de trânsito, bem como ainda de outro 

estado. Razão lhe assiste, devendo a ação ou qualquer outra a ser 

proposta pelo requerente ser ajuizada em face dos entes públicos 

responsáveis pelos atos rechaçados. A respeito do tema, segue a 

jurisprudência: “REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA 

— MULTAS APLICADAS POR AUTORIDADES FEDERAIS OU DE OUTROS 

ESTADOS MEMBROS — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL DE MATO GROSSO. Falece competência à Justiça Estadual de 

Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou 

de outros estados membros da federação. Sentença retificada. 

Segurança denegada.” (TJ/MT. ReeNec, 85604/2013, DES.LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, 

Data da publicação no DJE 11/11/2013). Ante o exposto, revogo a liminar 

concedida, ACOLHO a ilegitimidade passiva do Requerido e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007611-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007611-32.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ERIVELTON MARCELO 

WISNIEWSKI REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ação 

ajuizada por ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. Alega o Requerente que é 

proprietário do veículo VW Polo sedan 1.6, preta, placa KAH 8453, Chassi 

nº 9BWJB09N58P044646, Renavam nº 00957698372, e que ao emitir a 

guia para pagamento do licenciamento, IPVA e seguro obrigatório de 2018 

de seu veículo, verificou que consta em aberto multas por infrações de 

trânsito. Citado, o requerido não compareceu na audiência de conciliação, 

mas apresentou contestação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. A seguir, passa-se a preliminar suscitada pelo 

Requerido. Em sede contestatória, o Requerido suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva para responder por multas de trânsito que não são de 

sua competência, pois no extrato colacionado nos autos conta infrações 

produzidas por outros Órgãos de trânsito, bem como ainda de outro 

estado. Razão lhe assiste, devendo a ação ou qualquer outra a ser 

proposta pelo requerente ser ajuizada em face dos entes públicos 

responsáveis pelos atos rechaçados. A respeito do tema, segue a 

jurisprudência: “REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA 

— MULTAS APLICADAS POR AUTORIDADES FEDERAIS OU DE OUTROS 

ESTADOS MEMBROS — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL DE MATO GROSSO. Falece competência à Justiça Estadual de 

Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou 

de outros estados membros da federação. Sentença retificada. 

Segurança denegada.” (TJ/MT. ReeNec, 85604/2013, DES.LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, 

Data da publicação no DJE 11/11/2013). Ante o exposto, revogo a liminar 

concedida, ACOLHO a ilegitimidade passiva do Requerido e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013859-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUDIANE DA CONCEICAO (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:

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: 

1013859-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA CLEUDIANE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Prima facie, 

REJEITO A PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, eis que a tese se 

confunde com a análise do próprio mérito. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). 

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg 

. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 

3.2.92., p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o 

indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento quando a lide puder ser prova apenas por prova documental, 

uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA CLEUDIANE DA CONCEIÇÃO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 
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extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação junto ao SPC e SERASA é indevida, haja vista que 

afirma categoricamente que não possuí nenhum débito junto a parte 

reclamada, pelo que requer a declaração de inexistência dos débitos e a 

configuração de danos morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão 

somente exercício regular de direito e ausência de danos morais em razão 

de exercício regular de direito em razão de boleto divergente ao 

costumeiramente emitido pela parte reclamada, sendo relevante esclarecer 

que a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou 

qualquer outro documento que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da manutenção do nome da parte reclamante até o 

ajuizamento desta demanda, e lhe desobrigue de responsabilização civil 

pela cobrança indevida, posto que as provas apresentadas não são aptas 

a comprovar a relação de consumo. Ora, a parte reclamada é responsável 

pelas cobranças indevidas, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. No caso, a 

parte autora demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança e da negativação, a declaração da inexistência do débito é a 

medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO 

À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, 

ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

,com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência do débito ora discutido nos autos; b) e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, ambos contados da data do 

arbitramento, ou seja, desta data. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011472-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NUNES DOS SANTOS (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: 

1011472-60.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DANIEL NUNES DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por DANIEL NUNES DOS SANTOS em face de MUNICIPIO DE 

SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Em sua petição inicial sustenta que foi 

aprovado em concurso público e nomeado em 23 de abril de 2009, no 

cargo efetivo de PEDREIRO, Referência CE-09. Contudo, aduz que durante 

o período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício. Ainda sustentou que a 

Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores 

públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo 

o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois 

por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), não está sendo repassada à 

promovente apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à 

progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por 

tempo de serviço. Em sua petição inicial a parte promovente pleiteia o 

pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício. 

Ante o reconhecimento da incidência de prescrição quinquenal e ante a 

interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do Código Civil; 59 e 312, 

ambos do Código de Processo Civil, somente poderá ser objeto de 

apreciação na presente demanda os fatos relativos aos cinco anos 

anteriores à propositura da demanda ocorrida em 06/10/2017. Desta 

forma, declaro prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei 1604 - Municipal 

de Sinop- , 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 esta lei revogou 

expressamente os institutos de Antiguidade e Merecimento, estabelecendo 

novos critérios para progressão vertical e horizontal aos servidores 

municipais, o que foi reforçado pela Lei nº 1.732/2012. Sendo que a partir 

de então começa a correr o prazo qüinqüenal para ações de cobrança 

que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 568/1999 

alterada pela Lei 663/2001. Considerando que o autor ingressou com a 

ação em 06/10/2017, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória com 

relação ao pedido de 2% por antiguidade e merecimento, uma vez que 

transcorrido o lapso temporal de cinco anos. 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 de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as 

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C
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Processo Número: 1013064-71.2019.8.11.0015
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JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013064-71.2019.8.11.0015. Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Consigno que o processo tramitou regularmente com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto para julgamento. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais proposta por JOSE OSVALDO LEITE 

PEREIRA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. Em resumo, alega o 

Reclamante que adquiriu passagens aéreas da empresa Reclamada para 

viagem com a família no dia 18 de dezembro de 2018, com saída às 14h55 

de Cuiabá/MT e chegada na cidade de Navegantes no mesmo dia às 

18h10, sendo o Código Localizador MJM9VZ. Aduz que o voo sofreu 

atraso em sua decolagem, saindo de Cuiabá/MT as 16:00hs ocasionando a 

perca da conexão em São Paulo. Relata o Reclamante que só conseguiu 

chegar ao seu destino as 24:00hs, ou seja, após 6 horas do previsto. 

Sustenta que diante do ocorrido perdeu uma confraternização com os 

amigos em comemoração ao seu aniversário. Pleiteia indenização por 

danos morais. Em sede de contestação a Reclamada confirma o atraso e 

alega que ocorreu em razão do tráfego aéreo. Motivo pela qual alega que 

não pode haver responsabilização por qualquer ônus reparatório. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte Autora. Verifica-se das informações 

prestadas e das provas juntadas nos autos que o Reclamante chegou ao 

seu destino com atraso, tendo sofrido todos os transtornos relatados, 

restando indiscutível que a situação vivenciada ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento. Em que pese as referidas alegações da Reclamada, 

entendo que a justificativa apresentada não é verossímil a ponto de 

desincumbi-la do ônus probatório que lhe competia. Cumpre salientar que, 

conforme dispõe o art.14 do CDC, as instituições fornecedoras de bens e 

serviços, tendo em vista a teoria do risco do negócio ou da atividade, são 

responsáveis pelos danos causados ao consumidor, independentemente 

da existência de culpa. Portanto, o atraso desarrazoado que ocasionou a 

falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, 

situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, 

salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses 

estas não comprovadas pela parte ré. Conclui-se que a parte Ré não 

trouxe elementos de prova que retire a validade das alegações e 

documentos juntados na inicial. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. É incontroverso nos autos que a parte Reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da Reclamada e que este não foi 

prestado nos limites do contrato, já que houve atraso, não foi oferecido 

reacomodação do Reclamante em outro voo para o mesmo destino e 

dentro tempo determinado pelas normas estabelecidas pela Anac 

(Resolução nº 141/2010) de modo a garantia ao cliente o direito à 

informação e realocação em aeronave própria ou similar, sendo certo que 

o Autor suportou um atraso de mais de 06 horas. Indiscutível o direito do 

Reclamante de ser indenizado na medida em que a Reclamada falhou ao 

prestar seus serviços de transporte aéreos contratados. Essas 

premissas forçam reconhecer que a procedência dos pedidos de danos 

morais é a medida que se impõe, isso porque o atraso do voo contratado 

lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que 

foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da Reclamada. Nesse sentido, verbis: “TRANSPORTE AÉREO. 

DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

DESFAVORÁVEIS. JUROS DE MORA. O descaso e a desconsideração ao 

consumidor configuram a falha na prestação do serviço e ensejam 

indenização por danos morais. Quantum mantido conforme fixado na 

sentença. Juros a contar da citação. PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. 

SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70040726663, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 29/02/2012) (grifei) 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Ao 

dispensar tratamento de menoscabo ao direito do Autor, a demandada 

ofende a sua dignidade pessoal, atributo inerente a todos os seres 

humanos, porquanto atinge aspectos íntimos da personalidade, como a 

intimidade e a consideração pessoal, aspectos de valoração da pessoa 

em seu meio, como a reputação ou consideração social. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, a pretensão contida na inicial para o fim de: - CONDENAR a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida com juros de mora 

de 1% a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir 

do arbitramento. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento de custas 

e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012692-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA RIBEIRO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 

1012692-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KATIA RIBEIRO E SILVA 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o 

processo tramitou regularmente com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Indenização por 

danos morais proposta por KATIA RIBEIRO E SILVA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A. Relata a Reclamante que, mesmo não possuindo 

relação contratual com a Requerida, vem recebendo ligações sem 

permissão da Requerente relacionadas a dívida em nome de terceiro (seu 

irmão falecido). Aduz que a Reclamada vem ligando em seu celular de n. 

(66) 99984-7284, em todos os períodos do dia e tal fato vem perturbando 

o descanso da Requerente. Informa que já solicitou inúmeras vezes que 

cessem as ligações, porém o pedido não é atendido pela Reclamada. 

Requereu, o deferimento da antecipação dos efeitos da decisão final de 

mérito, a fim de que a Reclamada suspenda as supostas cobranças 

indevidas. No mérito, pugnou pela condenação da requerida em danos 

morais. Liminar deferida no movimento de n. 25092184. Em contestação, a 

parte Requerida defendeu a boa-fé da empresa e informou tal situação 

não passa de mero aborrecimento. Pleiteou a improcedência da ação. 

Houve apresentação de impugnação reiterando os pedidos da inicial e 

apresentando novas mensagem de cobranças recebidas. Resta 

incontroverso que a ré realizou inúmeras ligações para a parte autora, 

bem como restou demonstrado através de documentos que a Autora não 

possui relação contratual ou se encontra inadimplente com a Requerida, 

não havendo, portanto, motivos que justifiquem as ligações. O réu tinha o 

direito de realizar ligações para fazer as cobranças, ainda que 

inexistentes, porquanto desse vício não tinha conhecimento. Mas abusou 

desse direito ao realizar ligações repetitivas a ponto de perturbar a paz de 

espírito da autora e de sua família. Assim, caracterizado o abuso de direito 

(art. 187, CC), presente o ato ilícito. No caso, portanto, tem-se o ato ilícito, 

o dano injusto, o nexo de causalidade e a culpa, que, tratando-se de 

relação consumerista, decorre da responsabilidade objetiva. Com relação 

à inexistência do débito, portanto, questão resolvida. Há zero segurança 

no método escolhido pela ré para celebrar seus contratos, eis que 

qualquer um com os dados na mão pode realizar um telefonema e adquirir 

o serviço em nome de terceiros, o que fica ainda mais realçado pelo 

pequeno lapso da relação negocial. Compete a Reclamada o zelo com a 

realização das cobranças, porém tornou-se inerte no momento em que a 

Reclamante informou não possuir qualquer relação com a Reclamada, bem 

como com o débito cobrado, ao contrário disto continuou realizando as 

ligações de forma insistente. Caracterizado o dano moral, por conduta 

indevida da reclamada, deve-se mensurar o valor da indenização. Em 

relação ao quantum indenizatório, deve ser considerada a natureza do 

fato e as suas repercussões para a requerente e, também, a finalidade 

pedagógica do instituto, a fim de que a requerida, para o futuro, melhor 

diligencie. Analisando tais situações, e tendo em vista que não há 

gravidade excessiva na conduta, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) para a situação em apreço é suficiente para o aspecto 

pedagógico-punitivo e para mitigar os percalços anímicos enfrentados pela 

demandante. Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, os pedidos 

formulados na exordial para: - Confirmar a liminar deferida no movimento 

de n. 25092184 - Condenar a Reclamada a pagar a parte Autora, a título 

de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 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: 1013384-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE TRAVASSOS MUNIZ NAGY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013384-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RUTE TRAVASSOS MUNIZ 

NAGY REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno 

que o processo tramitou regularmente com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Trata-se de Ação Indenizatória na qual alega a Autora ter 

adquirido passagens aéreas da empresa requerida para empreender em 

25/09/2019 o trecho entre Campinas/SP e Sinop/MT, com conexão em 

Cuiabá/MT, com chega prevista em Sinop/MT as 15:05hs. Relata que o voo 

com saída de Campinas foi cancelado, sendo posteriormente a Reclamante 

realocada em novo voo apenas até Cuiabá e seguindo viagem até Sinop 

de ônibus. Aduz que, com a presente situação sofreu transtornos e 

atraso de mais de 14 horas. Pleiteia indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada alega que o cancelamento do voo 

ocorreu devido a necessidade de readequação da malha aérea, motivo 

pela qual alega que não pode haver responsabilização por qualquer ônus 

reparatório. Porém, em defesa, nada junta a reclamada para comprovação 

de fato que exclua a sua responsabilidade, deixando de instruir os autos, 

ficando no campo da alegação. Em que pese as referidas alegações, 

entendo que a justificativa apresentada – readequação da malha aérea -, 

não é verossímil a ponto de desincumbi-la do ônus probatório que lhe 

competia, uma vez que não foi comprovado por meio de documentos 

hábeis a necessidade de uma eventual reformulação dos horários dos 

vôos no referido dia. Portanto, o cancelamento desarrazoado que 

ocasionou a falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º 

do CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. Conclui-se que a parte 

Ré não trouxe elementos de prova que retire a validade das alegações e 

documentos juntados na inicial. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. É incontroverso nos autos que a parte Reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da Reclamada e que este não foi 

prestado nos limites do contrato, já que houve o cancelamento, não foi 

oferecido reacomodação do Reclamante em outro voo para o mesmo 

destino e dentro tempo determinado pelas normas estabelecidas pela 

Anac (Resolução nº 141/2010) de modo a garantia ao cliente o direito à 

informação e realocação em aeronave própria ou similar. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência dos pedidos de danos morais é a 

medida que se impõe, isso porque o atraso do voo contratado lhe causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 
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experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “TRANSPORTE AÉREO. 

DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

DESFAVORÁVEIS. JUROS DE MORA. O descaso e a desconsideração ao 

consumidor configuram a falha na prestação do serviço e ensejam 

indenização por danos morais. Quantum mantido conforme fixado na 

sentença. Juros a contar da citação. PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. 

SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70040726663, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 29/02/2012) (grifei) 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Ao 

dispensar tratamento de menoscabo ao direito da Autora, a demandada 

ofende a sua dignidade pessoal, atributo inerente a todos os seres 

humanos, porquanto atinge aspectos íntimos da personalidade, como a 

intimidade e a consideração pessoal, aspectos de valoração da pessoa 

em seu meio, como a reputação ou consideração social. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, a pretensão contida na inicial para o fim de: - CONDENAR a 

Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida com juros de mora 

de 1% a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir 

do arbitramento. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011206-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE RODRIGUES 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: 

1011206-73.2017.8.11.0015. AUTOR(A): GISLAINE RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por GISLAINE RODRIGUES DA SILVA em face de MUNICIPIO DE 

SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Em sua petição inicial sustenta que foi 

aprovado em concurso público e nomeada por meio da Portaria nº 

308/2016 para o quadro efetivo no cargo de PREF. LIC. EM PEDAGOGIA 

30h, Referência CE-29, entrando em exercício em 31/03/2016. Contudo, 

aduz que durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Ainda 

sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada 

aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso 

público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo 

exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não está sendo 

repassada à promovente apesar desta fazer jus ao recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e 

adicional por tempo de serviço. Em sua petição inicial a parte promovente 

pleiteia o pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo 

exercício. Ante o reconhecimento da incidência de prescrição quinquenal 

e ante a interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do Código Civil; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil, somente poderá ser objeto de 

apreciação na presente demanda os fatos relativos aos cinco anos 

anteriores à propositura da demanda ocorrida em 28/09/2017. Desta 

forma, declaro prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei 1604 - Municipal 

de Sinop- , 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 esta lei revogou 

expressamente os institutos de Antiguidade e Merecimento, estabelecendo 

novos critérios para progressão vertical e horizontal aos servidores 

municipais, o que foi reforçado pela Lei nº 1.732/2012. Sendo que a partir 

de então começa a correr o prazo qüinqüenal para ações de cobrança 

que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 568/1999 

alterada pela Lei 663/2001. Considerando que o autor ingressou com a 

ação em 28/09/2017, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória com 

relação ao pedido de 2% por antiguidade e merecimento, uma vez que 

transcorrido o lapso temporal de cinco anos. Diante do exposto, forte no 

artigo 487, II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com 

julgamento de mérito, para declarar a ocorrência da prescrição. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004334-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004334-08.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO FERREIRA LIMA REU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 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 ANTONIO FERREIRA LIMA em 

desfavor de GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta a Reclamante que é servidor 

público. Contudo, alega que não recebeu o reajuste 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 
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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 promovente ingressou com a 

ação em 20/04/2018, 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. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314768 Nr: 17453-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código nº 314768

Vistos,

 Considerando a manifestação do Parquet de fl.292, indicando possíveis 

endereços da vítima Ananias e da testemunha Vanessa, a serem 

inquiridas, designo audiência para continuação da instrução para o dia 

15/06/2020, às 15h00min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Requisite-se o acusado. Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 364434 Nr: 13140-15.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALESSANDRO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17.585-MT

 Código nº 364434

Vistos,

Inicialmente, convém consignar que, não obstante o acusado não tenha 

sido citado pessoalmente, independentemente do efetivo cumprimento do 

ato citatório, na audiência de custódia foi acompanhado por meio da 

causídica constituída à fl. 87.

 Apesar de a procuração ter sido juntada no Auto de Prisão em Flagrante, 

a mesma advogada peticionou em favor do réu à fl. 94, após o 

recebimento da denúncia. Ressaltando ainda, que o réu também 

comparecera em juízo conforme certidão de fl. retro.

Como é sabido, a finalidade da citação é dar ciência ao réu do teor da 

acusação que recai sobre este, chamando-o para exercer seu direito de 

defesa.

 Ademais, preceitua o artigo 570 do Código de Processo Penal “a falta ou a 

nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que 

o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare 

que o faz para o único fim de argui-la. (...)”, de modo que, embora não 

citado pessoalmente, comparecendo no processo, por meio de advogado, 

suprida estará a falta de citação pessoal do acusado.

 Deste modo, a finalidade da citação se exauriu na ocasião em que a 

advogada peticionou após o recebimento de sua denúncia, conforme se 

vislumbra à fl.94, tendo em vista que foi o próprio réu quem constitui a 

defensora, demonstrando assim a inequívoca ciência do acusado sobre a 

imputação que lhe é dirigida na exordial acusatória.

Em tempo, considerando a decisão prolatada na Consulta n. 27/2018 

rea l i zada  à  Cor regedor ia -Gera l  da  Jus t i ça  (C IA  n . 

0064545-72.2018.8.11.0000) , cancelo a audiência para oferecimento de 

proposta de suspensão condicional do processo outrora.

Dê-se baixa no agendamento do ato.

Por fim, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar 

acerca do pleiteado pela Defesa, às fls. 94/98.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 258865 Nr: 3014-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SOUZA AMARAL, RAFAEL DA 

COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 Código n° 258865

Vistos,

 Tendo em vista o retorno da missiva expedida para interrogatório do réu 

Rafael, declaro encerrada a instrução processual e, por conseguinte, 

determino a remessa dos autos às partes para apresentação de 

alegações finais, por memoriais, no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 362219 Nr: 11636-71.2019.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Autos nº 362219

Vistos,

 Trata-se de pedido de autorização para viagem, formulado pelo autuado 

Nilson Luiz dos Santos, por meio de seu advogado, no qual aduz que 

deseja se ausentar da Comarca de Sinop/MT, para se dirigir à cidade de 

Marcelândia/MT, periodicamente, a fim de visitar seu filho menor de idade 

que reside com a genitora naquela urbe. Pois bem, feitas as 

considerações necessárias, ACOLHO O PEDIDO para autorizar o autuado 

a ausentar-se da Comarca para a finalidade acima delineada, devendo 

continuar comparecendo mensalmente neste juízo para informar o 

endereço residencial e comprovar sua atividade laboral.

Considerando que, em consulta ao sistema informatizado do TJMT não 

localizei a distribuição do competente inquérito policial, dê-se vista dos 

autos o Ministério Público para tomada de providências cabíveis e ciência 

da presente decisão.

Cientifique-se a Defesa.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 243668 Nr: 14268-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Código n° 243668

Vistos,

Vieram-me os autos conclusos em razão da ausência de deliberação na 

sentença prolata nos autos a respeito das custas processuais.

Assim, a fim de sanar a referida irregularidade, CONDENO o acusado ao 

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, posto que não comprovada a 

sua situação de hipossuficiência.

No mais, permaneça a sentença como lançada.

Publique-se. Intime-se.

Após, certificado o cumprimento de todas as deliberações constantes na 

sentença, arquive-se o feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 249746 Nr: 18127-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARITON DA SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, 

ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de DARITON DA 

SILVA DINIZ ante a prescrição da pretensão punitiva com relação a 

infração imputada a ele neste processo.Em relação ao aparelho celular 

apreendido a fl. 24 e encaminhado a diretoria do foro à fl. 33, intime-se o 

autor do fato para comparecer em juízo, no prazo 30 (trinta) dias, para 

informar se o referido aparelho é de sua propriedade, em caso positivo 

determino a restituição, mediante comprovação de propriedade. Decorrido 

o prazo sem comparecimento do acusado, desde já determino a 

destruição do referido aparelho celular, uma vez que não mais interessa 

ao processo nem é passível de doação.Outrossim, determino a integral 

restituição ao acusado do valor pago a título de fiança (fl. 20), nos termos 

do artigo 337, do Código de Processo Penal, pelo que determino a 

intimação daquele para fornecer os dados bancários para proceder a 

restituição.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Após, 

arquive-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 269114 Nr: 9190-03.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 Código n° 269114

Vistos,

Considerando que até a presente data o advogado constituído pelo 

acusado não apresentou alegações finais, importando na renúncia tácita 

dos poderes outrora outorgados pelo réu, intime-se o referido acusado 

para que constitua novo advogado, se assim desejar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Consigne-se que no mandado que, caso deixe transcorrer o prazo acima 

assinalado in albis, o processo será encaminhado à Defensoria Pública 

que, desde já, nessa hipótese, nomeio para prosseguir no patrocínio de 

sua defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 327034 Nr: 7687-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061

 Código nº 327034

Vistos,

Considerando que a testemunha não localizada era comum à Defesa, 

intime-se o causídico constituído nos autos para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência tácita de sua inquirição.

Aportando o atual endereço da testemunha aos autos, informando que 

reside nesta comarca, volva-me o processo concluso para designação de 

audiência. Por outro lado, residindo fora da comarca, expeça-se carta 

precatória para inquiri-la.

De outra banda, certificado o prazo do decurso in albis ou 

manifestando-se pela desistência da inquirição da testemunha, desde já 

homologo-a (desistência tácita ou expressa) e converto os debates em 

memoriais, os quais deverão ser apresentados no prazo legal.

Na última hipótese, após manifestação das partes, volvam-me os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 366939 Nr: 14682-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY GABRIEL ESPINDOLA, VALDEILSON 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TRINDADE 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27.343, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 

21.747/O

 Assim, considerando que não se vislumbra qualquer alteração 

fática-jurídica favorável aos acusados, 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 dos 

acusados KENNEDY GABRIEL ESPONDOLA e VALDEILSON SILVA 

FERREIRA.Por fim, expeça-se o necessário para a realização do ato 

designado neste feito.Cientifique-se o Ministério Público e as Defesas, não 

devendo os autos aguardarem em gabinete a certidão de publicação no 

DJE, que excepcionalmente, deverá ser juntada posteriormente ao feito 

pelos serventuários da secretaria.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356493 Nr: 7980-09.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, VINER DOS 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 (...) Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do réu VINER 

DOS SANTOS ALVES, devendo ser imediatamente colocado em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Consigne-se no alvará que o 

descumprimento das medidas cautelares acima decretadas ou mesmo a 

superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em 

novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4º e 5º c.c art. 312, 

parágrafo único c.c art. 316, todos do Código de Processo 

Penal.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.Intimem-se, 

expedindo-se o necessário.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356493 Nr: 7980-09.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, VINER DOS 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 (...) Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do réu VINER 

DOS SANTOS ALVES, devendo ser imediatamente colocado em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Consigne-se no alvará que o 

descumprimento das medidas cautelares acima decretadas ou mesmo a 

superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em 

novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4º e 5º c.c art. 312, 

parágrafo único c.c art. 316, todos do Código de Processo 

Penal.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.Intimem-se, 

expedindo-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356496 Nr: 7983-61.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BARANOSKI, LEONARDO DOS 

SANTOS PIRES, LUCAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:OAB/20370, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O

 Vistos,

 Inicialmente, considerando a ausência da advogada constituída pelo réu 

João Luiz, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a Defesa do 

acusado João Luiz, para o ato.

Homologo a desistência da inquirição da Testemunha Privilegiada, 

conforme requerido pelo Parquet, à fl. 857, bem como, pela Defesa do 

Acusado Leonardo neste ato.

Destarte, considerando que não houve tempo hábil para expedição de 

mandado, redesigno a audiência para a data de 28/02/2020, às 14h15min.

Saem os presentes intimados.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356495 Nr: 7982-76.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, NATANAEL 

DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 (...) .Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I, III, IV e V, ambos do 

Código de Processo Penal, revogo a prisão domiciliar decretada em 

desfavor do acusado NATANAEL DA SILVA REIS mediante o cumprimento 

das medidas cautelares abaixo descritas:a) Apresentação de 

comprovante de endereço, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após 

ser colocado em liberdade;b) Comparecimento bimestral neste juízo, para 

informar e justificar suas atividades;c) Proibição de ausentar-se da 

Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia COMUNICAÇÃO deste 

Juízo;d) Proibição de alterar o endereço onde reside, sem prévia 

AUTORIZAÇÃO deste Juízo;Expeça-se o competente alvará de soltura em 

favor do réu NATANAEL DA SILVA REIS, devendo ser imediatamente 

colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Consigne-se no alvará que o descumprimento das medidas 

cautelares acima decretadas ou mesmo a superveniência de fatos novos 

que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos 

termos do art. 282, §§4º e 5º c.c art. 312, parágrafo único c.c art. 316, 

todos do Código de Processo Penal.No mais, prossiga-se no cumprimento 

das determinações expostas na ata de fl.retro.Cientifiquem-se o Ministério 

Público e a Defesa.Intimem-se, expedindo-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358732 Nr: 9337-24.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO 

MICHELANGELO SPEROTTO, MARCIO JOSÉ CAVALCANTI QUILES, 

MAYKO VINICIOS BARROS CARVALHO, MARCIO LUIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANA PAULA MOURA - OAB:21.118/O, 

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, FABIO 

AUGUSTO SANTA ROSA - OAB:MT - 9.568-A, JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - OAB:MT nº 

18.434, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC e de acordo com o art. 222 do CPP, impulsiono estes 

Autos para intimar o(a,s) d. advogado(a,s) dos réus de que foi(ram) 

expedida(s) carta(s) precatoria(s) para a(s) Comarca(s) de Novo 

Progresso/PA, para oitiva da testemunha Tiago Pinzon e para a Comarca 

de Vilhena/RO, para oitiva da testemunha Deivide Araujo Zullian.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 345795 Nr: 793-47.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLPHO EMERICH, GENECI FERNANDES 

TELES, LEANDRO PIRES, DEIVIDE ARAUJO ZULIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT, AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - OAB:OAB/MT 

18677, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - OAB:18434/O, MARCIO 

RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171, RICARDO ALVES DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:27368, WEDER MOURA ZEMUNER - 

OAB:25793

 (...) DEFIRO o requerido pelo acusado, e, por conseguinte, REVOGO a 

primeira medida cautelar descrita na decisão de fl. 307, concernente ao 

uso obrigatório do monitoramento eletrônico, bem como ALTERO a medida 

descrita no item “e”, qual seja, “recolhimento domiciliar no período noturno 

e nos finais de semana”, a fim de autorizar que o acusado frequente os 

cultos evangélicos nos dias requeridos, devendo se atentar ao 

cumprimento das demais medidas impostas, sob pena de revogação do 

benefício.Intime-se o acusado, para que, quando dos seus 

comparecimentos em Juízo apresente declaração do responsável pela 

Terceira Igreja Presbiteriana Renovada, que comprove o seu 

comparecimento aos cultos religiosos, com especificação de datas e 

horários, bem como, comprovante detalhado, contendo dias e horários de 

desempenho de seu trabalho. Ademais, intime-se o acusado para que 

faça a retirada e devolução da tornozeleira eletrônica no Conselho da 

Comunidade.Em tempo, no tocante ao pedido formulado pelo acusado 

Leandro Pires (fl.327), consigno que tal providência é de responsabilidade 

do diretor da unidade prisional, conforme disposto no art. 1439, do 

provimento nº 42/2019 . No mais, certifique-se se foram tomadas as 

providências necessárias para a realização da audiência de instrução 

outrora aprazada.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309145 Nr: 14118-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNEY DA SILVA LARA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MORTELARO LOPES 

LOURENÇO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRA 

MORTELARO LOPES LOURENÇO, para devolução dos autos nº 

14118-60.2017.811.0015, Protocolo 309145, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 355996 Nr: 7675-25.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Código n° 355996

Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 22/06/2020, às 15h00min., 

ocasião em que serão inquiridas as vítimas, as testemunhas comumente 

arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu.

Em tempo, quanto ao pedido de restituição do valor pago a título de fiança, 

indefiro o pleito, por não se tratar de momento oportuno, conforme 

preconizado no artigo 336 e 377 do CPP.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 61262 Nr: 10887-45.2005.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON KORALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 [...]Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima 

exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso V ambos do 

Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDSON KORALESKI ante 

a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime imputado a ele 

neste processo. No mais, registro que não há bens a serem 

destinados.Publique-se. Intime-se.Transitando em julgado esta sentença, 

proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 372854 Nr: 845-09.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20024/O

 Código n° 372854

Vistos,

Não obstante a certidão não esteja juntada aos autos, em consulta ao 

sistema informatizado do TJMT, constatei que o autuado compareceu em 

juízo na data de 21/01/2020.

Destarte, certifique-se se ele entregou sua habilitação.

Ressalto que, considerando que o autuado já possui condenação 

transitada em julgado em razão da prática de crime idêntico ao narrado 

nos autos, além de já ter sido processado por crimes previstos no Código 

de Trânsito Brasileiro, entendo que devidamente justificada a suspensão 

cautelar de sua habilitação para dirigir, de modo que a mantenho.

Destarte, proceda-se as comunicações necessária.

No mais, verifica-se que já houve a distribuição do competente inquérito 

policial respectivo ao presente auto de prisão em flagrante. Assim, 

transladem-se as cópias necessárias e arquive-se este feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 224609 Nr: 2523-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON BOVEDA DOS SANTOS, RESOLI 

JOSÉ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 [...] Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima 

exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso VI ambos do 

Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados MARLON 

BOVEDA DOS SANTOS e RESOLI JOSÉ SILVA ante a prescrição da 

pretensão punitiva com relação aos crimes imputados a ele neste 

processo. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 368902 Nr: 15988-72.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO ISABEL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Código n° 368902

Vistos,

Verifico que o aparelho celular Sansung, cor dourada, imei 1: 

257208079580534, que está guardado na Central de Arquivos e Objetos 

Apreendidos de Fórum (fl.53), foi solicitado pelo denunciado e 

apresentado Nota Fiscal, comprovando que o bem fora comprado por 

Elenilma Araujo Ribeiro e, posteriormente, vendido para ele.

À vista disso, defiro a restituição do bem, devendo ser certificado sua 

devolução.

No mais, prossiga no cumprimento do necessário para a realização da 

A.I.J., designada para o dia 01/06/2020.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200765 Nr: 3396-69.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE DOS SANTOS FORTE, Cpf: 

13582699471, Rg: 29047137, Filiação: Luisete Elias dos Santos e 

Domingos Fortes dos Reis Maia, data de nascimento: 20/07/1981, 

brasileiro(a), natural de Brejo da Cruz-PB, convivente, vendedor 

ambulante, Telefone (66) 9 981269270. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme dados 

abaixo.DADOS DA AUDIÊNCIA: Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) 

que se realizará no dia 10/03/2020, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Código n° 200765Vistos, Considerando a necessidade 

de alteração da pauta de Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para 

inclusão de processo de réu preso (Cód. 310466), redesigno a solenidade 

outrora aprazada para a data de 10/03/2020, às 13h00min. Notifique-se o 

Ministér io Públ ico e a Defesa.Int ime-se, expedindo o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 31 de janeiro de 2020
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Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 335185 Nr: 12933-50.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATHEUS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo Pereira de Souza - 

OAB:22899

 Ação Penal - Código Apolo 335185

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado à fl. 98, 

pois tempestivo, o que foi certificado à fl. 106.

Tendo em vista que as razões encontram-se às fls. 99/104, dê-se vista 

dos autos ao recorrido para apresentar as contrarrazões, 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.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 30 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 347959 Nr: 2271-90.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/MT

 Ação Penal - Código Apolo 347959

Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação interposto à fl. 108, pois tempestivo, o que 

foi certificado à fl. 109.

Diante da declaração da defesa de que deseja arrazoar na superior 

instância (artigo 600, §4º, do CPP), certifique-se a regularidade do feito, 

nos termos nos termos do artigo 346, da CNGC e, na sequência, 

remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 30 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285393 Nr: 19216-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DO LIVRAMENTO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO ARAÚJO DE ABREU, Cpf: 

00142161160, Rg: 1482538-4, Filiação: Noeme Feliz de Araújo e Francisco 

Alves de Abreu, data de nascimento: 27/04/1985, brasileiro(a), solteiro(a), 

mecânico autonomo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE RODRIGO ARAÚJO DE ABREU para 

comparecer no prazo de 10 (dez) dias à Secretaria da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca, no endereço do fórum, para restituir as cártulas 

apreendidas à fl. 30. Em caso de silêncio, os cheques serão destruídos.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 285393Vistos.A sentença 

deixou de dar destinação ao valor depositado à fl. 29.Assim, determino 

seja o numerário apreendido restituído ao acusado, o qual deverá ser 

intimado pessoalmente nos endereços dos autos para, no prazo de 10 

(dez) dias, informar seus dados bancários e o seu CPF para a 

restituição.Acaso não localizado, intime-se por edital com prazo de 15 

dias.Transcorrido (s) o (s) prazo (s) acima sem manifestação, determino a 

doação do valor ao Conselho da Comunidade desta Comarca, o qual 

deverá prestar contas ao Juízo da Execução Penal, devendo o Cartório 

solicitar no sistema o alvará para os fins cabíveis.Com relação às cártulas 

apreendidas à fl. 30, diante do consignado às fls. 90/91 e do disposto na 

Súmula 503, do STJ, determino sejam elas restituídas à pessoa de Rodrigo 

Araújo de Abreu, o qual deverá ser intimado por edital, no prazo de 10 

(dez) dias, pois encontra-se em lugar incerto (Executivo de Pena SEEU n. 

0007793-11.2013.8.11.015). Em caso de silêncio, determino sejam os 

cheques destruídos, certificando-se nos autos.Após, cumpridas as 

determinações acima, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de vezo.Cumpra-se.Sinop, 07 de janeiro de 2020.Débora 

Roberta Pain CaldasJuíza 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, 30 de janeiro de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310218 Nr: 14750-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMIR BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOCEMIR BRITO DOS SANTOS, Cpf: 

01864615184, Rg: 15562611, Filiação: Miriam Brito dos Santos e Dionizio 

Malheiros dos Santos, data de nascimento: 26/02/1987, brasileiro(a), 

natural de Nova Canaã do Norte-MT, casado(a), barbeiro, Telefone 

66-99926-0084. 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: Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. 

Trata-se de ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor 

de Jocemir Brito dos Santos imputando-lhe a prática delitiva capitulada no 

artigo 147, caput c/c artigo 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com 

as disposições previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). Regular o 

feito e encerrada a instrução, eis o sucinto relatório, em privilégio ao 

princípio da celeridade e efetividade processual. Fundamento. DECIDO. 

Decreto a revelia do acusado, nos termos do artigo 367, do CPP, tendo em 

vista que, mesmo devidamente intimado para esta solenidade (fl. 50), não 

compareceu e não justificou sua ausência (tópico ocorrências). 

Compulsando os autos, verifico ter ficado comprovada a materialidade e 

autoria do delito de ameaça em relação ao acusado, consubstanciadas no 

Boletim de Ocorrência (fls. 06/06-verso) e nas declarações da vítima 

nesta data (inquirida por telefone), em uma análise conglobante das 

provas deste feito. Nesse sentido, a mulher em situação de violência 

doméstica Lucimar dos Santos Silva, inquirida por telefone, assim 

declarou: “o acusado era usuário de drogas e sempre agressivo; no dia 

do fato, o acusado lhe ameaçou proferindo as palavras descritas na 

denúncia e sentiu medo da ameaça; atualmente não convive com o 

acusado e teve que mudar de cidade por medo”. Ao exame do conjunto 

probatório, a análise conjunta dos elementos autorizam a condenação, nos 

termos já ressaltados e com fulcro no artigo 155, do CPP – judicialização 

da prova. Isso porque a vítima foi firme em relatar a ameaça feita pelo 

acusado. Assim, o acusado, com sua atitude, preencheu as elementares 

do tipo penal de ameaça. No que tange à agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea "f", do Código Penal, reconheço a sua incidência em 

relação ao delito de ameaça, pois referido tipo penal não traz em seu bojo 
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a circunstância de agressão contra mulher, cônjuge ou companheira. 

Assim, conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha, não gera "bis 

in idem", pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, 

tampouco o qualifica. Nesse sentido transcrevo o julgado em caso 

semelhante ao do acusado: “AGRAVANTE DO 61, II, f, NÃO GERA BIS IN 

IDEM COM LEI MARIA DA PENHA: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES 

DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. DELITO DE AMEAÇA 

(ARTIGO 147, CAPUT, DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06). 

INCONFORMISMO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A autoria e 

materialidade do delito restaram comprovadas. Em delitos como o da 

espécie, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em 

harmonia com outros elementos de prova, afigurando-se suficiente para 

amparar o decreto condenatório. No presente feito, restou comprovado 

que o acusado teria prometido matar sua ex-companheira, inclusive 

mostrando-lhe uma arma de fogo, em razão de desentendimentos 

referentes a guarda do filho. AUSÊNCIA LEGITIMIDADE DO ESTADO 

RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. Não 

se amolda nessa definição o crime de ameaça, no qual o réu, 

prevalecendo-se das relações domésticas nutridas com a vítima, pratica 

atos de intimidação contra esta, gerando ofensa ao bem jurídico tutelado, 

qual seja, a liberdade pessoal. Além disso, não há possibilidade de 

retratação da representação criminal após o oferecimento da denúncia, 

nos termos dos artigos 102 do CP e 25 do CPP. REDIMENSIONAMENTO DA 

PENA O quantum atribuído à circunstância judicial culpabilidade se mostrou 

excessivo, devendo ser redimensionado, por adequação e 

proporcionalidade. Pena-base redimensionada. BIS IN IDEM DA 

AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CP COM A 

APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06. Não há bis in idem em relação à imposição 

da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e o 

procedimento estabelecido pela Lei 11.340/06, visto que o tipo penal do 

artigo 147 do Código Penal não a prevê no seu texto, ao contrário do que 

dispõe o § 9º do artigo 129 do mesmo Diploma Legal, por exemplo. Lado 

outro, vai reduzido o quantum utilizado pela agravante em questão. 

SURSIS. PENA INFERIOR A SEIS MESES. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. Por 

outro lado, em que pese não tenha sido objeto de irresignação defensiva, 

tenho que deve ser substituída a prestação de serviços à comunidade 

pela limitação de fim de semana, diante da pena imposta (inferior a seis 

meses) e do teor do artigo 46, do CP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, 

DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 

PELA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.(TJRS - Apelação Criminal, Nº 

70082691213, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 10-10-2019)”. Assim, 

diante das provas coligidas, a materialidade e autoria ficaram 

comprovadas, restando a aplicação da pena previstas para o delito de 

ameaça (artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal), em atendimento ao princípio constitucional da individualização da 

pena (CF, artigo 5º, inciso XLVI). DOSIMETRIA. Considerando ter o 

acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é 

primário (certidão à fl. 53); que não há nos autos elementos para aferir 

sua conduta social e personalidade, pois não foi realizado exame 

psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do 

crime foram normais para a espécie; por tais circunstâncias, nos termos 

dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação 

da infração penal e do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, 

fixo-lhe a pena-base em 01 (um) mês de detenção. Incide a agravante 

prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do com razão pela qual agravo a pena 

em 05 (cinco) dias de detenção, obtendo uma reprimenda provisória de 01 

(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a qual transformo, de imediato, 

em definitiva por inexistirem outras agravantes/atenuantes ou causas de 

aumento ou de diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento de 

pena será o aberto. Inaplicável o § 2.º do artigo 387, do CPP diante do 

regime de pena fixado. Tratando-se de feito com delito cometido com 

grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, 

incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direito. Cabível, porém, a suspensão condicional da pena, a qual oferto ao 

sentenciado, mediante o cumprimento das condições previstas no artigo 

78, do Código Penal, a lhe serem especificadas na audiência admonitória 

(Juízo da Execução). D I S P O S I T I V O - Por todo o exposto, julgo 

procedentes os fatos narrados na denúncia, para: CONDENAR JOCEMIR 

BRITO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, por violar a norma penal 

incriminadora prevista no artigo 147 c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código 

Penal, com as disposições da Lei Maria da Penha, fixando-lhe a pena de 

01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção a ser cumprida em regime 

inicialmente aberto, facultando-lhe a suspensão condicional da pena, 

mediante o cumprimento das condições previstas no artigo 78 do Código 

Penal, a lhe serem especificadas na audiência admonitória (Juízo da 

Execução). Isento o sentenciado do pagamento das custas e despesas 

processuais, pois assistido da Defensoria Pública. O sentenciado poderá 

aguardar o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade, haja 

vista estarem ausentes, neste momento, quaisquer das circunstâncias do 

artigo 312, do CPP. Inaplicável o inciso IV, ao art. 387, do CPP. Nos termos 

do artigo 201, §2º do CPP, intime-se a vítima desta sentença, para 

conhecimento. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

sentenciado no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento da Polícia 

Federal). Cumpra-se o disposto no artigo 106 da LEP, expedindo-se a 

competente guia de execução penal. Expeçam-se os ofícios aos órgãos 

de registros na forma de costume e informe, através do Sistema INFODIP, 

o Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III). Solicite-se, COM 

URGÊNCIA, a devolução da carta precatória expedida para oitiva da vítima 

(fl. 47), diante de sua oitiva nesta solenidade. Publicada em audiência. 

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC. Saem 

os presentes intimados para os efeitos recursais. Intime-se o sentenciado 

por edital com o prazo de 60 dias, nos termos do artigo 392, do CPP. 

Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o 

digitei.

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 Lucia Castilho 

Lopes, digitei.

Sinop, 30 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.: 235048 Nr: 8736-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FRANCISCO MILITÃO, VALDECIR 

GAZZIERO, ALCIDES ALVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, DONISETE PABLO SOUZA - OAB:OAB/MT 15.083-0, 

Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Diante do 

requerimento das defesas, designo audiência em continuação para o dia 

23 de junho de 2020, às 17 horas, oportunidade em que serão 

interrogados os acusados. Sem prejuízo do acima determinado, acolho o 

requerimento ministerial e determino o envio dos autos ao Ministério Público 

para análise da viabilidade do acordo de não persecução penal previsto 

no novel artigo 28-A, do Código de Processo Penal. Saem os presentes 

intimados, inclusive os acusados sobre a data da audiência acima 

aprazada. 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.: 320740 Nr: 3564-32.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 DISPOSITIVO - Por todo o exposto, julgo procedente o fato descrito na 

denúncia para CONDENAR REGINALDO RIBEIRO, qualificado nos autos, 

por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 306, da Lei n. 

9.503/97, fixando-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser 

cumprida em regime inicialmente aberto, bem como pena pecuniária de 10 

(dez) dias-multa, (...) e proibição de manter ou obter habilitação para dirigir 

veículo automotor (CNH) por um período de 02 (dois) meses, devendo o 

Cartório observar o disposto nos §§ 1.º e 2.º do artigo 293 do CTB. 
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Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e das despesas 

processuais. O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado da 

presente sentença em liberdade nestes autos, haja vista estarem 

ausentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, 

além do regime inicial fixado para o cumprimento da pena. Inaplicáveis os 

artigos 387, IV e § 2.º do CPP, haja vista a ausência de demonstração de 

dano material, bem como o artigo 201 do mesmo Código, por ser vítima a 

sociedade. Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos 

culpados (ofício ao SINIC – Departamento da Polícia Federal) e expeça-se 

a guia de recolhimento, nos termos do artigo 106 da LEP, encaminhando-a 

ao Juízo das Execuções Penais (3ª Vara Criminal). Expeçam-se os ofícios 

aos órgãos de registros na forma de costume e informe, através do 

Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III). 

Em relação ao veículo apreendido (fl. 03-verso), o acusado informou que 

já retirou diretamente no guincho Catarinense. Homologo a renúncia ao 

prazo recursal, devendo ser certificado o trânsito em julgado. Publicada 

em audiência. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGCMT. Saem as partes intimadas, inclusive o sentenciado. Após tudo 

cumprido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de vezo”. 

Nada mais, após lido e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 371908 Nr: 96-89.2020.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MATOS LACERDA, CRISTIANE 

SILVA DOS SANTOS, MARINALVA FRANCISCA MATOS, PATRICK MATOS 

LACERDA, JOSE MAURICIO MATOS LACERDA, CARLOS ALEXANDRE 

RODRIGUES BENTOE, JURANDIR MARCOS DA SILVA, ADMAR DA SILVA 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA JHENEFFER ALVES 

FREITAS - OAB:25.595-0, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:21081/MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:OAB/MT 

135636

 Vistos em correição.

Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição das 

testemunhas Diogo Rodrigues dos Santos, Jaime Cesar de Oliveira, Neuza 

Gonçalves Marques, Márcia Vieira dos Santos, Debora Vieira dos Santos 

e José Lacerda para 05.3.2020 (quinta-feira), às 14:15 horas, devendo 

ser intimadas pessoalmente, por mandado, mercê dos arts. 351 e 370 do 

CPP.

Determino a inclusão, no polo passivo, do réu Jurandir Marcos da Silva (f. 

11).

Comunique-se ao Juízo de origem para as intimações de costume.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 365283 Nr: 13674-56.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, JANIO 

IVO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Vistos em correição.

Reporto-me à decisão proferida em 03.10.2019 (f. 10) que designou 

audiência de inquirição da testemunha/informante Leonardo Mariano 

França para 23.10.2019 (quarta-feira), às 14:45 horas.

Após tentativas frustradas de intimação da referida testemunha, em 

13.11.2019 (f. 23v) o Juízo de origem informou novo endereço onde possa 

ser encontrada.

Diante disso, em cumprimento à ordem deprecada, redesigno audiência de 

inquirição da testemunha/informante Leonardo Mariano França para 

10.3.2020 (terça-feira), às 15:00 horas, devendo ser intimado 

pessoalmente, por mandado, mercê dos arts. 351 e 370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326174 Nr: 7152-47.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS LOPES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Alves de Sá - 

OAB:OAB/MT 24654/O, RENATO MENDONÇA NAZARÉ - OAB:OAB/SP 

354.926

 CERTIFICO, considerando que o réu BRUNO VINICIUS LOPES declarou ser 

atendido pelo Adv. Alex alves de Sá, procedo à sua INTIMAÇÃO, para, no 

prazo legal, apresentar suas razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325581 Nr: 6712-51.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES RODRIGUES FIN, LUCAS PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado do réu LUCAS PEREIRA DA 

SILVA, DR. NEVIO PEGORARO - OAB/MT 6.904, para, no prazo legal, 

APRESENTAR POR MEMORIAIS AS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289972 Nr: 2241-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO CLAUDIO DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LÚCIO CLAUDIO DE SOUZA DA SILVA, 

Cpf: 03171123177, Rg: 1942747-6, Filiação: Sidrinha Luiz de Souza e 

Claudio Insabrald da Silva, data de nascimento: 04/03/1991, brasileiro(a), 

natural de Torres-RS, solteiro(a), serv. gerais, bar man e instr. academia, 

Telefone 66 9692-3440. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado LUCIO CLAUDIO DE SOUZA DA 

SILVA, acima qualificado, de acordo com o despacho abaixo transcrito e a 

denúncia, cientificando-o do inteiro teor da referida denúncia, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias

Resumo da Inicial: Consta que de data não especificada mas até o dia 17 

de dezembro de 2016, por volta das 06h30min, na residência localizada na 

Rua dos Pavões, n. 972, bairro Residencial Recanto dos Pássaros, nesta 

cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MARCOS VINICIUS DE 

SOUZA SANTOS, ANA CAROLINE DA SILVA e LUCIO CLAUDIO DE 

SOUZA, conscientes de ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, 

agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação 

conjunta, visando um fim comum, importaram adquiriram e tinham em 

depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal 

e regulamentar, conforme boletim de ocorrência (fls. 03/05), relatórios 

policiais (fls. 09/16, 57/65), termos de depoimento, apreensão (fls. 17/18, 

19/20, 38/39) e laudo preliminiar de constatação de droga (fls. 43/45). (...) 

Ante o exposto, denuncio ANA CAROLINE DA SILVA, LUCIO CLAUDIO DE 

SOUZA e MARCOS VINICIUS DE SOUZA SANTOS, vulgo "Marcos V"como 

incursos no art. 33, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 c.c. art. 29, caput, 

do CP.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Reporto-me à decisão proferida 

em 23.4.2019 (f. 160), que determinou a notificação do denunciado para 

apresentar defesa prévia, por escrito, no prazo legal (art. 55 da Lei nº 

11.343/2006).Consta que, frustradas as tentativas de notificação pessoal, 

o denunciado foi notificado por edital, apresentando defesa preliminar em 
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21.01.2020 (f. 190), não arguindo preliminares e arrolando as mesmas 

testemunhas da acusação.Por ora, preenchidos os requisitos do artigo 41 

do CPP, com fundamento no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a 

denúncia e determino a citação do réu por edital.Observe-se e cumpra-se 

o disposto no art. 366 do CPP e 982, § 3º, I e II, da CNGCGJ/MT.Sem 

prejuízo, requisitem-se informações à superintendência do Sistema 

Prisional acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado.Dê-se vista ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se e intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Viviane de Oliveira 

Moliani, digitei.

Sinop, 30 de janeiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 026/2020-DRH

Excelentíssimo Senhor Doutor Eduardo Calmon de Almeida Cesar, Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Várzea Grande-MT, no uso de 

suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a competência do Juiz de Direito no exercício da Diretoria 

do Foro – COJE art. 52, inc. V;

CONSIDERANDO a instituição do Programa Nacional de Gestão Documental 

e Memória do Poder Judiciário–Proname, precursor da Recomendação nº. 

37/2011 do Conselho Nacional de Justiça, com respectiva alteração 

através da Recomendação nº. 46/2013, que deu origem a Tabela de 

Temporalidade Documental Unificada – TTDU – CNJ, no que se refere à 

organização dos processos judiciais e a Tabela de Temporalidade da área 

meio do Tribunal de Justiça para os documentos administrativos, conforme 

Portaria n. 242/2013-C.ADM, publicada no DJE do dia 06 de maio de 2013;

CONSIDERANDO a Resolução 26, de 6 de maio de 2008, do Conselho 

Nacional de Arquivos – Conarq, que estabelece diretrizes básicas de 

gestão de documentos a serem adotadas nos arquivos do Poder 

Judiciário, alterada pela Resolução Conarq 30, de 23 de dezembro de 

2009;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa Interna nº. 05/2014 – C. ADM, que 

dispõe sobre as diretrizes de arquivamento de documentos no âmbito do 

Judiciário de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o número expressivo de procedimentos e processos 

existentes nos arquivos desta Comarca e a necessidade de aplicação da 

Tabela de Temporalidade dos documentos da área meio (documentos 

administrativos) e área fim (processos judiciais);

 CONSIDERANDO a necessidade de organizar o acervo documental, com 

vista liberação e otimização do uso do espaço físico destinado a guarda 

dos documentos e processos arquivados;

CONSIDERANDO a Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991;

 RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação Documental 

(CPAD) do Foro da Comarca de Várzea Grande-MT, Área Judicial e 

Administrativa, com finalidade de desenvolver os instrumentos de gestão 

arquivistica, representados pelo Plano de Classificação, Tabela de 

Temporalidade de Documentos e Manual de Destinação da Área Judicial e 

Administrativa, proceder às adaptações que se fizerem necessárias e 

autorizar, em consonância com a legislação, a aplicação do descarte de 

documentos, procedimentos e expedientes sem valor histórico, informativo 

e científico e processos, que atuarão a partir desta data, com a seguinte 

composição:

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO: Presidente da Comissão Permanente 

de Avaliação Documental (CPAD);

JUÍZO DA UNIDADE JUDICIÁRIA: Vice-Presidente da Comissão Permanente 

de Avaliação Documental (CPAD);

Gestor Administrativo responsável pela gestão do arquivo de processos: 

Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD);

Gestor Judiciário da unidade: Vice-Coordenador da Comissão Permanente 

de Avaliação Documental (CPAD);

Gestor Administrativo responsável pela Infraestrutura: membro da 

Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD);

Gestor Administrativo responsável pela Manutenção e Serviços: membro 

da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD);

Gestor Administrativo responsável pela Unidade Administrativa 

interessada: membro da Comissão Permanente de Avaliação Documental 

(CPAD);

Art. 2º. À Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD) do Foro 

da Comarca de Várzea Grande-MT, Área Judicial e Administrativa, 

compete:

I – Realizar a triagem dos processos aptos ao descarte com base nas 

informações geradas e disponibilizadas pelo Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento de Produtividade - SIAP/TJMT/Tabela de Temporalidade 

do Conselho Nacional de Justiça, bem como Tabela de Atividades Meio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

II – Orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção dos 

documentos produzidos e recebidos nos respectivos órgãos, para fins de 

guarda permanente ou eliminação;

III – Estabelecer prioridades para análise e destinação de documentos 

institucionais;

IV – Analisar e aprovar as minutas dos editais de eliminação de 

documentos e processos elaborados pelas unidades de arquivo;

V – Aprovar termos de eliminação elaborados pelas unidades judiciárias e 

administrativas;

VI – Analisar as propostas de guarda definitiva que lhe forem dirigidas e 

pronunciar-se acerca do seu acolhimento;

VII – Publicar Edital com a listagem de todos os processos aptos ao 

descarte, de modo a dar a devida publicidade às partes, conforme consta 

na Recomendação nº 37/2011, do Conselho Nacional de Justiça;

Art. 3º. Os editais de eliminação serão publicados no Diário da Justiça 

Eletrônico-DJE, consignando-se um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

para possíveis manifestações das partes interessadas, antes da efetiva 

eliminação dos processos ou documentos e não havendo nenhuma 

manifestação de qualquer parte, a Comissão deverá proceder ao descarte 

dos processos relacionados, observados os critérios de responsabilidade 

social e preservação ambiental.

§ 1º As partes interessadas nos autos findos e nos documentos 

administrativos a serem eliminados poderão, às suas expensas, 

requisitá-los para guarda particular, por meio de requerimento ao 

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD);

§ 2º O documento ou processo original será entregue, após o prazo 

previsto no caput deste artigo, à primeira parte solicitante; às demais 

partes requerentes, quando houver, serão fornecidas cópias pagas pelos 

requerentes.

Art. 4º. O Edital de Eliminação será assinado pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos e na sua ausência pelo 

vice-presidente.

§ 1º São elementos essenciais do Edital, sem prejuízo de outros que 

contribuam para a clareza e o atendimento das peculiaridades locais:

a) citação das normas que autorizam o procedimento de eliminação de 

documentos e de processos;

b) indicação do relatório de eliminação e de sua localização, de forma que 

permita o acesso mais amplo possível aos interessados;

c) informação da data de início das atividades de eliminação, com prazo 

mínimo de 45 dias após a publicação do Edital;

d) informação sobre a possibilidade de requerimento dos documentos, no 

prazo máximo de 45 dias da publicação do Edital de Eliminação.

§ 2º O relatório de eliminação de documentos e processos administrativos 

passíveis de descarte deve conter:

a) identificação do documento na qual conste, no mínimo, tipo, ano de 

emissão e número;

b) interessados: pessoas cujos nomes constem no documento ou 

processo administrativo;

c) outras informações que contribuam para a melhor identificação dos 

documentos e processos administrativos pelos interessados.

§ 3º O relatório de eliminação dos processos judiciais e procedimentos 

administrativos passíveis de descarte deve conter:

a) nome das partes;

b) número do processo;

c) datas de distribuição e de arquivamento definitivo;

d) e outras informações que contribuam para melhor identificação dos 

processos judiciais.

§ 4º Na falta do presidente designado para a Comissão Permanente de 
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Avaliação e Gestão de Documentos o vice-presidente coordenará as 

atividades de descarte, assinando, inclusive, o edital de eliminação.

Art. 5º. Compete à Comissão Permanente de Avaliação e Gestão de 

Documentos do Foro da Comarca de Várzea Grande - MT acompanhar e 

orientar as atividades de eliminação.

Art. 6º. A eliminação de documentos institucionais realizar-se-á mediante 

critérios de responsabilidade social e de preservação ambiental, por meio 

da reciclagem do material descartado e da destinação do resultado para 

programas sociais de entidades sem fins lucrativos.

Art. 7º. Os documentos classificados como de guarda permanente 

constituem o fundo arquivístico do Foro da Comarca de Várzea 

Grande-MT devem ser guardados e disponibilizados para consulta de 

modo a não colocar em risco a sua adequada preservação.

Art. 8º. Compete à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do 

Tribunal e às Comissões de Avaliação das seccionais coordenar todo o 

procedimento local de eliminação, garantindo:

a) sua ampla divulgação;

b) a manutenção de registro indicativo da eliminação ou da entrega ao 

solicitante de cada documento incluído no procedimento de eliminação;

c) a preservação e guarda dos documentos e processos administrativos e 

judiciais indicados como de guarda permanente;

d) a observância das normas de preservação ambiental e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal na inutilização dos processos e documentos;

e) o atendimento das solicitações dos interessados nos documentos e 

processos administrativos e judiciais, obedecidas as normas vigentes;

f) a padronização dos procedimentos de eliminação dos autos e 

procedimentos.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Remeta-se cópia à Presidência do egrégio Tribunal de Justiça, 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, Coordenadoria 

do Ministério Público Estadual, Coordenadoria da Defensoria Pública, à 

Secção da OAB/MT, aos Meritíssimos Juízes de Direito desta Comarca, 

dando-se ciência desta, ainda, aos senhores serventuários, afixando-se 

cópia no átrio do Fórum.

Várzea Grande/MT, 31 de janeiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande

Intimação

Considerando o pedido protocolizado nº 37693/2020, datado de 

30/01/2020, intimo a advogada APARECIDA HELENA BARCELOS 

FERREIRA, OAB/SP Nº 207.278, para que, querendo, esclareça no prazo 

de 05 (cinco) o pedido, uma vez que, o processo (código 7183) citado não 

possui as partes por ela indicada. O processo indicado (código 7183) 

tramitou na extinta 5ª Vara Criminal. O processo código 7183 não possui 

relação com processo (21773/1991). E, em consulta ao sistema Apolo (2ª 

Vara de Fazenda Pública), não foi possível localizar processo com a 

numeração "antiga" citada (21773/1991). Intimo ainda para que, querendo 

junte os documentos indicados na inicial: certidão de óbito, documentos 

pessoais do de cujus, documentos pessoais da inventariante, 

comprovante de bloqueio judicial- BACENJUD, uma vez que não 

acompanharam a petição. Prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 312854 Nr: 8978-26.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHAS E FORMAS MODA INTIMA LTDA, 

SARA DANTAS DA SILVA, FELIPE DANTAS DA SILVA, ANTONIO 

SOARES DA SILVA, FRANCISCO ALEXANDRE DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DANTAS DA SILVA - 

OAB:20307

 Código: 312854

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de parcelamento do débito das custas judiciais e taxas 

apresentado pelo executado, que deixou de informar o número de 

parcelas pretendidas (fl. 61).

 Neste enfoque, diante da autorização legislativa sobre a possibilidade de 

parcelamento das custas judiciais e taxas judiciárias, conforme dispõe o 

art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 468, § 6º a 8º, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria / CNGC-Judicial, 

mostra-se pertinente o acolhimento do pedido.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de parcelamento do débito das custas 

judiciais e taxas judiciárias apuradas em seis (06) parcelas iguais, 

conforme requerido à fl. 61.

 De conseguinte, determino à Central de Arrecadação seja comunicado ao 

DCA (dca@tjmt.jus.br) para viabilizar a medida, nos termos do Ofício 

Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux.

 Em seguida, a parte devedora, após a comunicação e liberação do 

parcelamento, deverá acessar o site do Poder Judiciário (www. 

tjmt.jus.br), clicar no link “Emissão de Guias Online” e escolher a opção 

“Distribuição/mediação”, na coluna da Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas e lançar a numeração do processo, oportunidade em que 

emitirá as guias de parcelamento para impressão e pagamento.

 Ressalta-se, por oportuno, que o inadimplemento de quaisquer parcelas 

ensejará a continuidade do feito, inclusive com a possibilidade de inscrição 

na Dívida Ativa do Estado, Protesto e anotação às margens da 

distribuição.

 Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF).

Intime-se.

 Várzea Grande-MT, 28 de janeiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 312854 Nr: 8978-26.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHAS E FORMAS MODA INTIMA LTDA, 

SARA DANTAS DA SILVA, FELIPE DANTAS DA SILVA, ANTONIO 

SOARES DA SILVA, FRANCISCO ALEXANDRE DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DANTAS DA SILVA - 

OAB:20307

 Código: 312854

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de parcelamento do débito das custas judiciais e taxas 

apresentado pelo executado, que deixou de informar o número de 

parcelas pretendidas (fl. 61).

 Neste enfoque, diante da autorização legislativa sobre a possibilidade de 

parcelamento das custas judiciais e taxas judiciárias, conforme dispõe o 

art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 468, § 6º a 8º, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria / CNGC-Judicial, 

mostra-se pertinente o acolhimento do pedido.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de parcelamento do débito das custas 

judiciais e taxas judiciárias apuradas em seis (06) parcelas iguais, 

conforme requerido à fl. 61.

 De conseguinte, determino à Central de Arrecadação seja comunicado ao 

DCA (dca@tjmt.jus.br) para viabilizar a medida, nos termos do Ofício 

Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux.

 Em seguida, a parte devedora, após a comunicação e liberação do 

parcelamento, deverá acessar o site do Poder Judiciário (www. 

tjmt.jus.br), clicar no link “Emissão de Guias Online” e escolher a opção 

“Distribuição/mediação”, na coluna da Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas e lançar a numeração do processo, oportunidade em que 

emitirá as guias de parcelamento para impressão e pagamento.

 Ressalta-se, por oportuno, que o inadimplemento de quaisquer parcelas 

ensejará a continuidade do feito, inclusive com a possibilidade de inscrição 

na Dívida Ativa do Estado, Protesto e anotação às margens da 

distribuição.

 Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF).

Intime-se.

 Várzea Grande-MT, 28 de janeiro de 2020.
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 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004112-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINA MACCHIONE OAB - GO14032 (ADVOGADO(A))

MAURIANE LUCELIA OLIVEIRA E SILVA OAB - 028.205.689-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. O. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1004112-45.2019.8.11.0002 ANTHONY FELIPE COSTA DE OLIVEIRA 

(REQUERENTE), MAURIANE LUCELIA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 

028.205.689-04 (REPRESENTANTE) MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

SILVA COSTA - CPF: 893.236.961-53 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que deixei de dar cabal cumprimento ao presente mandado, tendo 

em vista me encontrar de licença médica nesse período e o Excelentíssimo 

Senhor Diretor do Forum ter determinado a redistribuição do mandado para 

cumprimento, o que não foi feito. O referido é verdade. Dou fé. V. 

Grande/MT, 20 de novembro de 2019. GISELE APARECIDA MENDES 

ALCEBIO Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009410-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. R. (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO, DIRIGI-ME 

AO ENDEREÇO ESPECIFICADO ( AV. CARMINDO DE CAMPOS) E, LÁ 

ESTANDO, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR LUCAS DOMINGOS REYNOSO, 

DEVIDO EM DILIGÊNCIAS, NÃO LOCALIZAR O IMÓVEL DE NÚMERO 1520, 

QUE SERIA DE SUA AVÓ E, APÓS, DIRIGI-ME ATÉ A RUA PIMENTA 

BUENO, ( ATRÁS DE SUPERMERCADO COMPER EM CUIABÁ, PARALELA 

A AV. DA PRAINHA E, LÁ ESTANDO, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR LUCAS 

DOMINGOS REYNOSO, DEVIDO EM DILIGÊNCIAS, NÃO LOCALIZAR O 

IMÓVEL DENOMINADO TRUTA CAR - LAVA RÁPIDO. É VERDADE E DOU 

FÉ. MILTON SIQUEIRA FARIAS FILHO-OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005317-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDELICE SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

CREUZA MARIA DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

JANDELAN SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

JANDERSON SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Concedo o prazo de 30 dias 

requerido no id. 26187751. II- Decorrido o prazo, sem eventual 

manifestação, intime-se para dar andamento ao feito. III- Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448472 Nr: 11144-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA/UNIVAG/CURADOR - OAB:OAB/MT 8777, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO- UNIVAG - OAB:MT 9.237, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VARZEA GRANDE - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 240392 Nr: 1697-24.2010.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADC, ACLDC, MADOAC, JDLO, LJAC, LJAC, 

MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 vistos. A audiência restou prejudicada tendo em vista a falta de intimação 

das partes. Assim mantenho o despacho de fls. 148 e Determino a 

intimação das partes e seus respectivos advogados para que 

compareçam em nova audiência de tentativa de conciliação para o dia 

13/05/2020 às 13:30 horas. Adote Sr. Gestor as providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 298601 Nr: 19151-46.2012.811.0002

 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: KAIO JÚNIOR DA SILVA PINTO, MARINEI HELOISA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Código : 298601

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Sobre a informação constante de fls., 74/82, manifeste-se o 

inventariante e querendo, em igual prazo, apresente o formal de 

pagamento, atualizando as certidões e pagamento dos tributos delas 

decorrentes, para fins de decisão a dar a cada herdeiro a sua cota parte.

 III – Adote Sr. Gestor as cautelas pertinentes.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

Várzea Grande 16 de janeiro de 2020.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217522 Nr: 12952-47.2008.811.0002

 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: HELEN MARA SOATO STECKLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VILMA SOATO STECKLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BARNEZE - 

OAB:2660/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

de 5 (cinco) dias para a parte autora manifestar-se. Pelo exposto, intimo a 

parte AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO AO INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78745 Nr: 1478-84.2005.811.0002

 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: MARIA DE SOUZA MACIEL, MERCEDES AZEVEDO 

PEREIRA, CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO FRANCISCO PEREIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026, CÉSAR ROBERTO ZILIO - OAB:6507, Cézar Roberto Zilio - 

OAB:6507, Cristiane de Lima Izaías - OAB:9365, SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme diligência positica da avaliação do imóvel 

impulsono os autos, para o inventáriante manifestar-se prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015540-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN BOSCO PACHECO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DAS GRAÇAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

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. 1015540-24.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Bem de Família]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: HELLEN BOSCO PACHECO PEREIRA Endereço: RUA 

CÁCERES, (LOT JD PAULA II), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-060 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS DAS GRAÇAS PEREIRA 

Endereço: desconhecido 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 

casou-se com o Requerido em 25/10/1990 e que estão separados de fato 

há 25 (vinte e cinco) anos. As partes não adquiriram bens durante a 

constância do matrimônio e possuem dois filhos maiores e capazes. 

Requer seja decretado divórcio, bem como, voltar a usar o nome de 

solteira. DECISÃO: Vistos. I- Processe-se em segredo de justiça, nos 

termos do art. 189, II, CPC/2015. iI- Deixo de designar sessão de 

conciliação/mediação por ocasião da modalidade de citação a ser 

perfectibilizada. III- Cite-se e intime-se a parte requerida, por edital, nos 

termos dos arts. 256 e 257 do CPC para, querendo, contestar a presente 

ação (art. 231, Iv do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, consignando as 

advertências insertas nos artigos 257, inciso IV e 344, do CPC. IV- Fixo o 

prazo do edital em trinta (30) dias, o qual correrá da data da primeira 

publicação (CPC, art. 257, inciso III, parte final). V- Decorrido o prazo do 

edital sem manifestação da parte requerida, desde já, em conformidade 

com o artigo 72 inciso II do CPC, nomeio curadora especial um(a) dos 

Defensores Públicos oficiantes nesta Comarca, para contestar a presente 

ação no prazo legal. VI- Concedo à requerente a assistência judiciária 

gratuita (art. 98 do CPC). VII- Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO 

MACHADO, digitei. VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1020203-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - 028.269.551-60 

(REPRESENTANTE)

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. F. (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1020203-16.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (id. 

27570110, p. 01/04). 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, eis que defiro a AJG. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 
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Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000227-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

ANDREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MONICA REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDRE JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGAPNOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000227-23.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

Inventariante para trazer aos autos os comprovantes de renda das partes 

a fim de que seja possível a análise do pedido de AJG, bem ainda para que 

apresente as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do art. 620, do CPC. Após, cumpra-se conforme anteriormente 

determinado no Id. 17374575.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000197-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FERREIRA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE MORAES JARDIM (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. 1000197-85.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado no Id. 

25785044. 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 (Id. 17386344). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003191-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ARAUJO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Silva Portela (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003191-86.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Tratam-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a sentença proferida no 

Id. 19252622. Alega haver contradição na sentença proferida, uma vez 

que houve a extinção do presente feito baseada na existência de suposta 

litispendência com o processo nº. 1004821-17.2018.8.11.0002., que 

tramitou perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca, todavia a referida ação foi extinta sem resolução do mérito. 

Assim, não havendo ação em curso, portanto, não há litispendência, mas 

sim, prevenção em relação à 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta. Ao final, pugnou para que fossem recebidos os 

presentes embargos, em seus efeitos suspensivos e modificativos, para o 

fim de sanar a contradição havida, e, em consequência reformar a 

sentença proferida, dando-se prosseguimento ao feito, com a remessa 

dos autos à 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca, ante a prevenção. A petição foi instruída com a cópia da 

sentença de extinção proferida no Juízo acima mencionado (Id. 

19559290). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço dos 

embargos, por tempestivos, e os acolho parcialmente por verificar que na 

sentença proferida no Id. 15329114 houve contradição. O artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil estabelece que caberão embargos declaratórios 

no caso de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou sentença 

proferida, o que ocorreu no caso dos autos. A sentença proferida 

extinguiu o presente feito baseada na existência de suposta litispendência 

com o processo nº. 1004821-17.2018.8.11.0002., que tramitou perante a 

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Ocorre que 

a referida ação foi extinta sem resolução do mérito em data de 30/01/2019 

e o presente feito foi suprimido em data de 09/04/2019, com base na 

litispendência. Assim sendo, diante da ausência da causa que 

determinava a ocorrência de eventual litispendência com o processo que 

tramitava na 1ª Vara de Família e sucessões desta comarca, de rigor a 

revogação da sentença anteriormente proferida no Id. 19252622, e, 

consequentemente determinar o prosseguimento da ação distribuída para 

este Juízo. Com a extinção do processo não há que se falar em 

prevenção. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

embargos de declaração opostos, para o fim de revogar a sentença 

anteriormente proferida no Id. 19252622, e, consequentemente determinar 

o prosseguimento da ação distribuída para este Juízo. Com a extinção do 

processo não há que se falar em prevenção, de modo que JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de remessa dos autos à 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta comarca. P. R. I. Passo à análise do pedido de guarda. 

Defiro a AJG. A guarda compartilhada é prevista expressamente em lei e 

somente não ocorrerá se um dos genitores não quiser ou não tiver 

condições de exercê-la, o que não está demonstrado nos autos. O êxito 

da guarda compartilhada depende muito do comportamento e da boa 

vontade dos pais, sem o qual o prejuízo dos filhos aumenta 

exponencialmente. De qualquer forma, nada há nos autos que não 

autorize ou que desabone a conduta paterna, motivo pelo qual é possível a 

fixação da guarda compartilhada da filha comum, o que é deferido. A 

guarda compartilhada, todavia, não significa que os pais podem dispor da 

rotina dos filhos como melhor lhes convier. É que a guarda é fixada em 

atenção ao melhor interesse da criança e não de seus genitores. Assim, 

como a criança mora com a mãe e esse é seu principal domicílio, o pai 

poderá exercer seu direito de convivência em finais de semanas 

alternados, das 18h da sexta-feira até às 08 horas do domingo. Não 

havendo informações se a infante já estuda, tem-se que a convivência 

paterna durante a semana será fixada assim que conhecida a rotina da 

infante. O pai deverá cumprir o horário de buscar e levar sua filha, sob 

pena de perder a oportunidade de tê-la em sua companhia, eis que não é 

de se exigir do outro o que ele não gostaria que fosse exigido de si. As 

pessoas organizam sua vida e programam-se acreditando que o outro irá 

cumprir sua parte. Além disso, não se deve fazer ao outro o que o não 

gostaríamos que fizessem a nós. Cite-se e intime-se a parte requerida, por 

Oficial de Justiça, e intime-se o requerente, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus respectivos Advogados ou 

Defensores Públicos. Da audiência, se não houver acordo, passará a 

correr o prazo de 15 (quinze) dias para a requerida contestar, desde que 

o faça por intermédio de advogado, sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigos 335, inciso I e 344, ambos 

do CPC). Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212 CPC. 

Elabore-se estudo social na residência das partes no prazo de 60 dias. 

Intime-se o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002664-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002664-37.2019.8.11.0002 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 22223205 e da certidão 

que designou audiência de ID 28675644. Várzea Grande/MT, 31 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1017833-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA REGINA RODRIGUES ERNST (REQUERENTE)

THAYSA CRISTINA COSTA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1017833-64.2019.8.11.0002. VISTOS ETC. THAYSA 

CRISTINA FIGUEIREDO ERNST E FLÁVIA REGINA ERNST FIGUEIREDO, 

qualificadas, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a 

decretação do divórcio (id. 2693444 a 26293452). Não há filhos. Não há 

bens a partilhar. As partes dispensam alimentos entre si. As requerentes 

pretendem voltar a usar o nome de solteira. Pugnaram pelo decreto de 

divórcio. Deixo de colher manifestação ministerial, eis que ausente 

interesse de menor de idade ou maior incapaz. É o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em 

seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº.66, de 2010.) Em 

virtude da atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a 

vontade de pelo menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio, não 

havendo que se falar em prévia separação de fato. O pedido foi realizado 

por ambos os cônjuges. Destarte, regulares as cláusulas da avença e 

havendo anuência dos envolvidos, de rigor a homologação do acordo com 

o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre as requerentes nos 

termos do relatório supra e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

o fim de decretar o divórcio do casal, com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas processuais, eis que defiro a 

AJG. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, inciso I, do Código Civil), anotando-se que 

não há bens a partilhar. As requerentes voltarão a usar o nome de 

solteira, qual seja, THAYSA CRISTINA COSTA FIGUEIREDO ERNST E 

FLÁVIA REGINA RODRIGUES ERNST (Id. 26293449, p. 01). Em seguida, 

arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003043-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. A. S. (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003043-75.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Cumprimento de Sentença. Recebo a emenda à inicial constante do Id. 

19855451. Pretende a parte exequente o processamento do feito pelo rito 

da coerção pessoal. Assim, cite-se o executado, por Oficial de Justiça, 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 

(um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º do NCPC). O executado deverá ser 

cientificado de que no valor do débito deverão ser incluídas as prestações 

que se vencerem até o efetivo pagamento. Nesse sentido o art. 323, do 

CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal de Justiça. Observe-se a 

prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Informe a parte credora acerca do interesse na cobrança dos 

meses pretéritos, nestes autos, pelo rito da expropriação, adequando o 

pedido. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000184-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DA SILVA BORGES (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. 1000184-57.2017.8.11.0002. VISTOS etc. ROSA 

APARECIDA BORGES, qualificada, ajuizou a presente AÇÃO DE 

INVENTÁRIO dos bens deixados em decorrência do óbito de sua genitora 

ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA, falecida em data de 28/09/2013, sem deixar 

testamento. Na inicial, a autora requereu sua nomeação como 

Inventariante; descreveu a autora da herança; os herdeiros; bens a 

partilhar e o plano de partilha. A petição inicial foi instruída com 

procurações e documentos (Ids. 4565634 a 4598664). Em decisão (Id. 

4881033), foi deferida a AJG; a requerente foi nomeada Inventariante; bem 

ainda foi determinada a intimação da Inventariante para que carreasse aos 

autos as certidões negativas da Fazenda Nacional, Estadual (PGE-MT) e 

Municipal, e, ainda, o cálculo do ITCD e comprovante de pagamento do 

imposto ou isenção. O Ministério Público instado a manifestar pugnando 

pelo cumprimento da determinação do Id. 4881033. Plano de partilha (Id. 

8043592/8043610). Manifestação da Inventariante no Id. 10783887, 

pugnando pela juntada da GIA-RETIFICADORA, onde consta a isenção do 

recolhimento do imposto. Nova manifestação no Id. 10840695, explanando 

que o imóvel de matrícula 19833 do 1º Ofício de Poconé-MT, descriminado 

no plano de partilha com 432 metros quadrados não possui mais a referida 

metragem, em virtude do desmembramento de 144 metros quadrados para 

a matrícula 52.414. Diz que a metragem de 144 metros quadrados foram 

vendidos para a Sra. Divina Eterna Borges dos Santos, contudo, ainda não 

foi registrada. Pugnou pela partilha aos 144 metros remanescentes da 

matrícula 52.413. Encartou documentos no Id. 1084695 a 10840711. O 

Ministério Público instado a se manifestar, opinou pela homologação da 

partilha, todavia, havendo manifestação contrária da Fazenda Pública 

Estadual ou indicação de providências pendentes, requer-se desde já a 

intimação da Inventariante para manifestação, abrindo-se, após, nova 

vista dos autos a este órgão (Id. 11472434). Ordem de remessa a 

Fazenda Pública (Id. 11872346). Manifestação da Inventariante (Id. 

12804098), pugnou pela homologação da partilha. A Fazenda Pública 

Estadual, instada a se manifestar, pugnou pela intimação da Inventariante 

para que juntasse aos autos a GIA de apuração do imposto ou declaração 

de isenção completa, bem ainda a busca nos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, com vistas à localização de bens ou direitos que não foram 

declarados autos (Id. 12820330). A Inventariante manifestou-se pugnando 

pela juntada dos documentos solicitados pela PGE, bem como requereu a 

procedência do pedido inicial (Id. 13045166). A Fazenda Pública Estadual, 

instada a se manifestar, informou que não tem mais interesse nos autos, 

pois o valor da herança transmitida aos beneficiários está na faixa de 

isenção legal do ITCMD (Id. 14682854). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando detidamente os presentes autos verifica-se que o 

pedido é juridicamente possível, há legitimidade e interesse processual. O 

viúvo meeiro e herdeiros estão devidamente representados por Advogado 

e a documentação acostada aos autos comprova a veracidade do pedido. 

Relativamente aos requisitos exigidos para a homologação da partilha 

amigável, dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil: Art. 659. A 

partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será 

homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. 

Vislumbra-se que os requisitos básicos exigidos pelo referido dispositivo 

legal foram devidamente atendidos pela requerente, que carreou aos 

autos cópia da certidão de óbito do “de cujus”, documento do bem e 

comprovante de isenção do ITCMD, de maneira que a homologação da 

partilha é medida que de rigor se impõe. Nesse sentido, é o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO - PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA - ITCD - PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. - 

Deverá ser homologada a partilha amigável realizada entre as partes, 

quando cumpridos os requisitos exigidos em lei e comprovada a quitação 

do ITCD. Agravo de Instrumento Cível nº. 1.0056.09.202637-8/001. 1ª 

Câmara Cível. Relatora: Desa. Vanessa Verdolim Hudson Andrade. Data 

de Julgamento: 18/06/2010. (Disponível em www.tjmg.jus.br – Acesso em 

23/05/2012 às 15h15min). Comprovante de isenção da GIA-ITCMD 

encartados nos Ids. 13045266/13045285/13045237. Certidões negativas 

das Fazendas Públicas Municipal e Estadual, bem ainda as certidões 

negativas referentes ao IPVA e ICMS foram juntadas aos autos. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

a partilha constante do Id. 12804098, atribuindo aos nela contemplados os 

seus quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de 

terceiros e da Fazenda Pública. P. R. I. Isentos de custas (Id. 4881033). 

Transitada esta em julgado, expeça-se formal de partilha na forma 

requerida, observadas as formalidades legais. A seguir, arquivem-se os 
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autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Várzea Grande, 

30 de Janeiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008278-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1008278-57.2018.8.11.0002 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 ID 

22055284 que designou audiência. Várzea Grande/MT, 31 de janeiro de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

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

Processo Número: 1005801-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REU)

J. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. S. P. (REPRESENTADO)

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. 1005801-61.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado no id. 

21060573, com o qual anuiu a parte ré (id. 21142683). 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. Revogo a decisão que arbitrou alimentos provisórios (id. 

15847550). 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005801-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REU)

J. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. S. P. (REPRESENTADO)

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. 1005801-61.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado no id. 

21060573, com o qual anuiu a parte ré (id. 21142683). 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. Revogo a decisão que arbitrou alimentos provisórios (id. 

15847550). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005697-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICK MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIONATAN RIBEIRO VENTURA DA SILVA (REQUERIDO)

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. 1005697-06.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO ajuizado por MONICK MORAES DE 

OLIVEIRA e J. G. O. R. da S., a fim de declarar a inexistência de bens 

deixados por ocasião do óbito de seu companheiro Sr. DHIONATAN 

RIBEIRO VENTURA DA SILVA, falecido em data de 19/08/2016. A parte 

autora informou que o pedido foi formulado em razão da ação trabalhista 

ajuizada em face do empregador do falecido, visando, assim, a 

representação processual ativa pelo espólio (id. 9182697). A petição 

inicial foi instruída com procuração e documentos constantes dos Ids. 

9182719 a 9182744. Em decisão constante do Id. 9208037 foi deferida a 

AJG e nomeada a requerente Monick como Inventariante. Termo de 

compromisso no Id. 10493712. Manifestação da Inventariante pugnando 

pela juntada das certidões negativas de débitos nos Ids. 12196201 a 

12196245 e 12280435. O Ministério Público, instado a se manifestar, 

pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, ou caso, não 

seja esse o entendimento, pugnou pela suspensão do feito até o deslinde 

da causa, solicitando-se ao Juízo Trabalhista que determine que qualquer 

pagamento seja feito em Juízo e informado nestes autos para fim de 

partilha ou adjudicação (Id. 12402842). Em decisão constante do Id. 

14017809 foi determinada a suspensão do processo até o deslinde da 

ação trabalhista, bem ainda determinada a expedição de ofício ao Juízo da 

2ª Vara Trabalhista desta comarca. Malote Digital encaminhando cópia da 

sentença proferida nos autos da Ação Trabalhista ajuizada pela 

Inventariante, que extinguiu o processo pela falta de interesse processual, 

ante a inércia da autora (Id. 19576615). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O Inventário Negativo tem como escopo comprovar que o “de 

cujus” não deixou bens a ser inventariados ou que se trata de herança 

negativa ou quando há legítimo interesse dos herdeiros em demonstrar 

aos credores a inexistência de herança e, portanto, de bens para suportar 

seus créditos. No caso em tela, verifica-se que não se enquadra em 

nenhuma hipótese onde é cabível o inventário negativo, pois a parte autora 

pretende com o ajuizamento da ação inserir o espólio no pólo ativo de 

ação trabalhista que foi ajuizada por esta na Justiça Trabalhista. 

Entretanto, os herdeiros detém legitimidade para ajuizar ação trabalhista 

em nome próprio, conforme estabelece o artigo 1º da Lei nº. 6.858/80. 

Ademais, foi encaminhada cópia da sentença proferida nos autos da Ação 

Trabalhista ajuizada pela Inventariante, que extinguiu o processo pela falta 

de interesse processual, ante a inércia da autora (Id. 19576615). Assim, 

de rigor a extinção do processo por falta de interesse processual. 

DISPOSITIVO. 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, em 

virtude de interesse processual superveniente. P. R. I. Isentos de custas 

(Id. 9208037). 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004061-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONNI GEAN SILVA SALES (REQUERENTE)

BENTA CLEMENTINA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MATIAS SALES (INVENTARIADO)

ROSIVEL MATIAS SALES (INVENTARIADO)

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. 1004061-05.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Antes de 

extinguir o processo sem resolução mérito, em virtude da desídia da 

Inventariante na condução do feito, removo-a de ofício e nomeio em seu 

lugar, o herdeiro Ronni Gean Silva Sales (Id. 7958692). Intime-se para 

assinar o termo de compromisso, para cumprir integralmente a decisão 

proferida no Id. 7996898, bem ainda apresentar as últimas declarações e 

plano de partilha. Não havendo manifestação em 10 dias, intime-se a 

Fazenda Pública Estadual para dizer do interesse no feito. Caso ainda não 

haja manifestação, o que deverá ser certificado, proceda-se a conclusão 

para extinção. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009086-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. O. (REQUERENTE)

F. P. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009086-62.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado pela 

autora no Id. 21014164. 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. Isentos de custas processuais, eis 

que defiro a AJG (Id. 15763394, página 01). Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 31 de 

Janeiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

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

Processo Número: 1009392-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009392-65.2017.8.11.0002 Certifico que REdesigno a data de 

06/MARÇO/2020 ÀS 15H20MIN para a realização de audiência de 

conciliação conforme determinado em decisão. Várzea Grande/MT, 31 de 

janeiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016710-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERNANDA DO VALLE FEITOZA (REQUERENTE)

FLAVIO JUNIO DO VALLE FEITOZA (REQUERENTE)

IRANI GONCALVES FEITOZA (REQUERENTE)

PEDRO DO VALLE FEITOZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1016710-31.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Intimar o Advogado dos 

Autores para manifestar acerca do documento ID 28689841 no prazo de 

05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 31 de janeiro de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

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

Processo Número: 1001536-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. D. S. C. S. (AUTOR(A))

C. B. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1001536-50.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417607 Nr: 20810-85.2015.811.0002

 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: LECY TABORDA LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANI JOSÉ LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:22635 /MT, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO LOPES 

VIEIRA VIDAURRE, para devolução dos autos nº 20810-85.2015.811.0002, 

Protocolo 417607, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003019-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n. 1003019-81.2018 – PJE AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. Vistos, Postergo 

a análise do pedido de bloqueio (IDs. 15110701, 20314486 e 22665186) do 

bem descrito no ID. 12796234, após manifestação do requerido, ante a 

sua citação. Defiro o pedido do ID. 22665186, expeça-se novo mandado 

de citação para o requerido (WALTER CARDOSO SANTOS – AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 3537B, BAIRRO MARAJOARA, nessa 

Comarca, CEP: 78.140-400, devendo fazer constar no referido mandado 

os seguintes telefones: (65) 9.9993-8786/3684-4146) para 

comparecimento na Audiência Redesignada de Conciliação, para o dia 

03/3/2020, às 13 horas, fazendo-se constar que o prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias (artigo 335, Código de Processo Civil). 

“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, os procuradores, para o devido comparecimento. Notifique-se o 

Ministério Público. Às providências. Várzea Grande - MT. Eulice Jaqueline 
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da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25709/O (ADVOGADO(A))

IRIS DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 867.670.381-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA DA SILVA BITENCOURT OAB - SC52359 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CANDIDO MACHADO OAB - SC52375 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO: 1000789-32.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: M.D.O., representada por sua genitora IRIS 

DOS SANTOS OLIVEIRA. REQUERIDO: GILSON DEFREY. Vistos. Recebo 

os autos no estado em que se encontram. Considerando o disposto no 

artigo 40 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do TJ-MT, que 

regulamentou no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso o 

PJE (Processo Judicial Eletrônico), a distribuição da petição inicial no 

Sistema PJE será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria. Dessa forma, cabe ao patrono da requerente a distribuição 

de forma apartada, contudo, por dependência aos presentes autos, da 

ação de execução de alimentos provisórios, nos termos do disposto no 

artigo 531, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, intime-se o 

patrono da requerente, a fim de que, querendo, adote as providências 

pertinentes à distribuição do referido procedimento. Tendo em vista que o 

feito foi recebido nos termos da Lei 5.478/1968 (Lei de alimentos) e a 

necessidade de instruí-lo, redesigno audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 03/3/2020, às 14 horas. Intimem-se as partes e os 

procuradores, consignando que cabe ao Advogado de cada parte 

informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s), de acordo com 

o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil ou requerê-las ao 

juízo, nos termos do § 4º do referido dispositivo legal. Notifique-se o 

Ministério Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25709/O (ADVOGADO(A))

IRIS DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 867.670.381-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA DA SILVA BITENCOURT OAB - SC52359 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CANDIDO MACHADO OAB - SC52375 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO: 1000789-32.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: M.D.O., representada por sua genitora IRIS 

DOS SANTOS OLIVEIRA. REQUERIDO: GILSON DEFREY. Vistos. Recebo 

os autos no estado em que se encontram. Considerando o disposto no 

artigo 40 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do TJ-MT, que 

regulamentou no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso o 

PJE (Processo Judicial Eletrônico), a distribuição da petição inicial no 

Sistema PJE será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria. Dessa forma, cabe ao patrono da requerente a distribuição 

de forma apartada, contudo, por dependência aos presentes autos, da 

ação de execução de alimentos provisórios, nos termos do disposto no 

artigo 531, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, intime-se o 

patrono da requerente, a fim de que, querendo, adote as providências 

pertinentes à distribuição do referido procedimento. Tendo em vista que o 

feito foi recebido nos termos da Lei 5.478/1968 (Lei de alimentos) e a 

necessidade de instruí-lo, redesigno audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 03/3/2020, às 14 horas. Intimem-se as partes e os 

procuradores, consignando que cabe ao Advogado de cada parte 

informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s), de acordo com 

o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil ou requerê-las ao 

juízo, nos termos do § 4º do referido dispositivo legal. Notifique-se o 

Ministério Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25709/O (ADVOGADO(A))

IRIS DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 867.670.381-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA DA SILVA BITENCOURT OAB - SC52359 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CANDIDO MACHADO OAB - SC52375 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO: 1000789-32.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: M.D.O., representada por sua genitora IRIS 

DOS SANTOS OLIVEIRA. REQUERIDO: GILSON DEFREY. Vistos. Recebo 

os autos no estado em que se encontram. Considerando o disposto no 

artigo 40 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do TJ-MT, que 

regulamentou no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso o 

PJE (Processo Judicial Eletrônico), a distribuição da petição inicial no 

Sistema PJE será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria. Dessa forma, cabe ao patrono da requerente a distribuição 

de forma apartada, contudo, por dependência aos presentes autos, da 

ação de execução de alimentos provisórios, nos termos do disposto no 

artigo 531, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, intime-se o 

patrono da requerente, a fim de que, querendo, adote as providências 

pertinentes à distribuição do referido procedimento. Tendo em vista que o 

feito foi recebido nos termos da Lei 5.478/1968 (Lei de alimentos) e a 

necessidade de instruí-lo, redesigno audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 03/3/2020, às 14 horas. Intimem-se as partes e os 

procuradores, consignando que cabe ao Advogado de cada parte 

informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s), de acordo com 

o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil ou requerê-las ao 

juízo, nos termos do § 4º do referido dispositivo legal. Notifique-se o 

Ministério Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004614-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉIA MARIA PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO n. 1004614-52.2017 – PJE AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. Decisão de saneamento. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” proposta 

por CIRLENE RIBEIRO DA SILVA em desfavor de ANDREA MARIA 

PINHEIRO DA SILVA, herdeira (filha) do “de cujus” ANIZIO LOURENÇO DA 

SILVA (ID. 8189990), pelos fatos e motivos dispostos na inicial (ID. 

8189946). Alega a requerente que conviveu em união estável com o Sr. 

Anizio Lourenço da Silva por aproximadamente 06 (seis) anos, como se 

casados fossem, interrompendo-se a relação com o óbito ocorrido em 

03/02/2011, conforme certidão de óbito ID. 8189990. Junta procuração e 

documentos (IDs. 8189979 ao 8190027). Pugna pelo reconhecimento da 

união estável. A inicial foi recebida (ID. 8282003), sendo determinada sua 
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emenda, que foi atendida conforme ID. 9075034. Realizada Audiência de 

Conciliação, onde restou infrutífera - ID. 12347383. A requerida foi citada - 

ID. 12355567, e apresentou contestação (ID. 12662911). Impugnação à 

contestação – ID. 12872603. É o relatório. Decido. As partes são legítimas, 

estão bem representadas e não foram levantadas questões preliminares, 

assim, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da união estável. Defiro as provas úteis e tempestivas 

requeridas. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

03/3/2020, às 14:30 horas. Intimem-se as partes, os procuradores e as 

testemunhas arroladas, para comparecimento. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004614-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉIA MARIA PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO n. 1004614-52.2017 – PJE AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. Decisão de saneamento. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” proposta 

por CIRLENE RIBEIRO DA SILVA em desfavor de ANDREA MARIA 

PINHEIRO DA SILVA, herdeira (filha) do “de cujus” ANIZIO LOURENÇO DA 

SILVA (ID. 8189990), pelos fatos e motivos dispostos na inicial (ID. 

8189946). Alega a requerente que conviveu em união estável com o Sr. 

Anizio Lourenço da Silva por aproximadamente 06 (seis) anos, como se 

casados fossem, interrompendo-se a relação com o óbito ocorrido em 

03/02/2011, conforme certidão de óbito ID. 8189990. Junta procuração e 

documentos (IDs. 8189979 ao 8190027). Pugna pelo reconhecimento da 

união estável. A inicial foi recebida (ID. 8282003), sendo determinada sua 

emenda, que foi atendida conforme ID. 9075034. Realizada Audiência de 

Conciliação, onde restou infrutífera - ID. 12347383. A requerida foi citada - 

ID. 12355567, e apresentou contestação (ID. 12662911). Impugnação à 

contestação – ID. 12872603. É o relatório. Decido. As partes são legítimas, 

estão bem representadas e não foram levantadas questões preliminares, 

assim, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da união estável. Defiro as provas úteis e tempestivas 

requeridas. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

03/3/2020, às 14:30 horas. Intimem-se as partes, os procuradores e as 

testemunhas arroladas, para comparecimento. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005317-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AUGUSTO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. C. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE Vistos, Recebo os autos 

no estado em que se encontram. Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Considerando-se o artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 

13105/2015, designo audiência de Conciliação para o dia 03/3/2020, às 

15:30 horas. §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado. Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, 

com as advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Intime-se. Cumpra-se. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

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

Processo Número: 1003497-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON NEDS PEDRO MARTINS OAB - MT23838/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1003497-89.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REQUERENTE: RIVAIL DE CARVALHO 

MESSIAS. REQUERIDO: RAYANE SOARES MOTA DE CARVALHO. Vistos, 

Não obstante a documentação juntada (ID. 26501946), indefiro o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida, por não vislumbrar nos autos 

elementos necessários à sua concessão. Defiro a impugnação da 

documentação apresentada pela parte requerida, uma vez que deverão 

ser acostados aos autos em sede de contestação. Intimem-se as partes a 

fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que redesigno para o dia 03/3/2020, às 15 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. §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 ch

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

Processo Número: 1003497-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON NEDS PEDRO MARTINS OAB - MT23838/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1003497-89.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REQUERENTE: RIVAIL DE CARVALHO 

MESSIAS. REQUERIDO: RAYANE SOARES MOTA DE CARVALHO. Vistos, 

Não obstante a documentação juntada (ID. 26501946), indefiro o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida, por não vislumbrar nos autos 

elementos necessários à sua concessão. Defiro a impugnação da 

documentação apresentada pela parte requerida, uma vez que deverão 

ser acostados aos autos em sede de contestação. Intimem-se as partes a 

fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que redesigno para o dia 03/3/2020, às 15 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. §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 
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Cherulli Juíza de Direito ch

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52757 Nr: 6866-70.2002.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSCEOMTBSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdriangelo Fonseca - 

OAB:6963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 6866-70.2002.811.0002, Protocolo 

52757, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 424613 Nr: 24419-76.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVE, AMPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON NASCIMENTO 

RODRIGUES - NPJ FAUSB - OAB:OAB/MT 25772, INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF - OAB:MT 10.216, Isabele Araujo Cruz - estagiária - 

OAB:OAB/MT 21840-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS ajuizada por 

LEONARDO VEIGA EUGÊNIO, neste ato representado por sua genitora 

ANA MARIA PEREIRA VEIGA, em face de LORIVAL EUGÊNIO.(...) Decido.

(...) Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Sem honorários. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 407153 Nr: 15194-32.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKCC, KHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA S. MENNA BARRETO 

FERREIRA-UNIVAG - OAB:7329 B, MARISTHELA CANDIDA GARCIA DE 

CAMPOS FREITAS - ESTAGIÁRIA - OAB:MT 22488-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DA SILVA 

BETTINI-ESTAGIARIO - OAB:MT 18.282-E, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada 

ANDRESSA KETILAYNE CONCEIÇÃO CORREA, representada por sua 

genitora KEILA HURTADO CORREA em face de ALEXANDRE CONCEIÇÃO 

CORREA, objetivando o recebimento de verba alimentar pretérita.

 O processo seguia seu tramite regular, quando a exequente informou nos 

autos que as partes formularam acordo extrajudicial (fls. 50/52, 69 e 

77/79).

Instada a se manifestar acerca do adimplemento do acordo (fls. 101), a 

parte exequente permaneceu silente (fls. 104).

 O Ministério Público não tem interesse no feito (fls. 105).

 É o sucinto relatório.

Decido.

Depreende-se dos autos que a representante da parte exequente, 

devidamente intimada a manifestar-se acerca do adimplemento do acordo 

acostado às (fls. 50/52, 69 e 77/79), deixou o prazo transcorrer in albis 

(fls. 104), razão pela qual entendo que de forma tácita, houve o 

adimplemento da avença firmada, e, via de consequência, dá-se por 

satisfeita a obrigação alimentar, nos termos do disposto no artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita”.

Desta feita, com o adimplemento do débito, esgota-se o interesse do 

credor em prosseguir com o processo. Por outro lado, o devedor tem o 

lídimo direito de ver declarado por sentença, sua não mais sujeição à 

execução.

Assim, satisfeita a finalidade do processo, julgo extinta a presente ação 

de Execução de Alimentos, com fulcro no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades 

legais, inclusive com baixa na distribuição.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312540 Nr: 8629-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACS, JSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica da Silva Jesus - 

OAB:n°18025-E, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANA SILVEIRO DE LIMA, Cpf: 

04979758150, Rg: 2294676-4, brasileiro(a), solteiro(a), do lar. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito em 

5(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto atualizar o endereço do requerido.

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, Joanne da Silva 

Mesquita, digitei.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Joanne da Silva Mesquita Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428083 Nr: 26316-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IJDB, MCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDSB

 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): MARIA CELINA DUARTE, Cpf: 

44586957115, Rg: 2285899-7, Filiação: Maria Emenegilda Martins e 

Francisco Duarte, data de nascimento: 05/04/1968, brasileiro(a), natural de 

Aquidauana-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 65-9802-2433. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito em 

5(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto manifestar acerca da Petição e Documentos de fls.51-98..

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, Joanne da Silva 

Mesquita, digitei.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Joanne da Silva Mesquita Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 409981 Nr: 16611-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDA, MFDA, SFDA, SLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDA

 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): SANDRA LUCIA FERREIRA, Cpf: 

01730779190, Rg: 19379382, Filiação: Benedita Antonia da Silva e João 

Lemes Ferreira, data de nascimento: 26/08/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, professora, Telefone (65)9211-4004. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito em 

5(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto atualizar o endereço do executado.

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, Joanne da Silva 

Mesquita, digitei.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Joanne da Silva Mesquita Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 324506 Nr: 20905-86.2013.811.0002

 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: NAYSI ANGELICA DE OLIVEIRA, WMDO, ELIANE 

APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA SALOMÃO DE ANDRADE, MAYCON 

SALOMÃO DE ANDRADE, DE CUJUS TERESA APARECIDA SALOMÃO 

OLIVEIRA, DE CUJUS ADALTO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MAYCON RODRIGO 

KELM - OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT, MAYCON RODRIGUES KELM - OAB:10092, 

PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396/MT

 NAYSI ANGÉLICA DE OLIVEIRA E OUTROS, devidamente qualificados, 

ajuizaram a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO em face dos Espólios de 

ESPÓLIOS DE ADALTO RIBEIRO DE OLIVEIRA E TERESA APARECIDA 

SALOMÃO OLIVEIRA.

Juntaram procurações e documentos às fls. 08/26 e 44/49.

A exordial foi recebida (fl. 26-A).

Instado a se manifestar, o Ministério Público não tem interesse no feito (fls. 

74).

Os requerentes desistiram da ação, nos termos do artigo 485, § 5º do 

Código de Processo Civil (fls. 171/172).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Decido.

 O processo teve seu normal trâmite, com os atos correlatos à prestação 

jurisdicional, no entanto, os requerentes postularam a desistência da ação 

sem resolução do mérito, vez que não possui mais interesse no 

prosseguimento do processo.

 A desistência da ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, 

conforme previsão do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil.

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência formulada (artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil) e JULGO EXTINTO o feito, com supedâneo no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 269355 Nr: 8639-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDBV, TFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVPDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:OAB-MT 

20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de fls. 160, defiro a prorrogação do prazo fixado 

por 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo, requisite-se informações junto à Instituição Financeira.

Às providências.

Decisão

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

Processo Número: 1020176-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA SOARES (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SILVA (RECONVINDO)

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 ALVARÁ Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, 

ouça-se o Ministério Público. Oficie-se aos bancos elencados no pedido 

para que informem acerca de valores de qualquer natureza existentes em 

nome do “de cujos” Intime-se a parte autora para que junte aos autos 

cópia de certidão de dependentes junto ao INSS. 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: 1015837-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY DE SOUZA BERNARDINO (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 GUARDA CUMULADA COM OFERTA DE ALIMENTO 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Vistos, Acolho os autos no estado 

em que se encontram. 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 OFERTA DE ALIMENTO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA que JEFFERSON move em desfavor de KELY DE 

SOUZA BERNADINO, todos qualificados nos autos. Afirma que é genitor 

de KARINA BERNADINO DO NASCIMENTO, nascida em 10 de outubro 2014 

fruto de um relacionamento com a requerida. Relata que o infante 

encontra-se sob os cuidados e guarda de fato da genitora. Aduz que a 

requerida está dificultando sua convivência com a filha. Requer seja 

deferida liminarmente a guarda compartilha, oferta alimentos. Junta 

documentos. É o relato. Decido. Diante da oferta, fixo os alimentos 

provisórios em 29% (vinte e nove por cento) do salário mínimo, que 

deverão ser pagos a partir da intimação do autor, até o dia 10 de cada 

mês, mediante depósito em conta ou entregue diretamente a genitora da 

infante. Considerando-se o artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 

13105/2015, designo audiência de Conciliação para o dia 24/6/2020, às 13 

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 
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da União ou do Estado. Em relação ao pedido de Guarda, com a publicação 

da Lei 13.058, de 22 de dezembro 2014, houve alteração dos artigos. 

1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil, visando estabelecer o 

significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua 

aplicação. Extrai-se do artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, que: “Quando 

não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor”. Em atenção ao pedido 

liminar, considerando os fatos narrados na inicial, encontrando-se ambos 

os genitores aptos a exercer o poder familiar e não havendo manifestação 

no sentido de não exercer a guarda em relação a infante, DEFIRO a 

GUARDA COMPARTILHADA, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código 

Civil, alterado recentemente pela Lei 13.058/2014, com a convivência a ser 

exercida de forma livre. Havendo discordância, manifeste-se a genitora 

acerca da distribuição do tempo de convivência, indicando o período que 

atenda o melhor interesse do infante, considerando o ambiente escolar e a 

rotina, incluindo lazer. 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020393-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILZE GODOY DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

MARINA LUCIA GODOY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA GODOY DE CAMPOS (DE CUJUS)

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 INVENTÁRIO Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

inventariante ARILZE GODOY DE CAMPOS que prestará compromisso em 

05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (Artigo 

617, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Cite-se a Fazenda 

(CPC art. 626), para que manifeste-se sobre os valores, podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias (art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 638), 

manifestando-se expressamente. Notifique-se após o representante do 

Ministério Público. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às ultimas 

declarações (art. 628) e digam, em 15 (dez) dias (art. 637). Se concordes, 

ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638). Intimem-se. Eulice 

Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

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

Processo Número: 1020922-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYFA DE SOUZA SILVA (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 REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos. Processe-se em segredo 

de justiça. Versam os autos sobre REVISIONAL DE ALIMENTOS em que 

RONALDO DA SILVA MAGALHÃES move em desfavor de PEDRO 

GABRIEL DA SILVA MAGALHÃES, representado por sua genitora, FAYFA 

DE SOUZA SILVA, todos qualificados nos autos. Alega em linhas iniciais 

que ficou obrigado ao pagamento de pensão alimentícia em favor do 

requerido no valor equivalente 15% (quinze por cento) do salário mínimo, 

em Ação que tramitou perante juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca. Relata que o valor anteriormente 

fixado está onerando seu orçamento, tendo em vista ter ocorrido redução 

em seus rendimentos, bem como que tem mais 04 (quatro) filhos. Requer 

liminarmente, a redução da obrigação alimentar para o valor equivalente a 

10,02% (dez vírgula zero dois por cento) do salário mínimo. Junta 

documentos. É o breve relato. Decido. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela, manuseando 

os autos, verifico que o documento juntado na ID n. 27741204, não 

comprova que de fato os rendimentos, tratando-se apenas de uma 

correspondência, nem tão pouco há provas de que a parte demandada 

não necessite do valor já fixado. Os alimentos são fixados em função das 

circunstâncias dos casos in concreto, o que significa dizer que são 

consideradas as possibilidades do alimentante e a necessidade dos 

alimentados. Ante o exposto, Indefiro, por ora, o pedido de antecipação de 

tutela pleiteada pelo requerente, ante a ausência de elementos que 

autorizem sua concessão, reservando-me à apreciação posterior do 

pedido, com a vinda de novos elementos necessários à formação da 

minha convicção, se for o caso. Ressalto que tal decisão não é definitiva, 

podendo ser revisada a qualquer tempo, até o deslinde do feito, desde que 

venham aos autos novas provas aptas a formar minha convicção. 

Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do 

Código de Processo Civil, mantenho o rito do processamento pela Lei 

5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se as partes a fim de que 

compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

designo para o dia 25/6/2020, às 14 horas, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte requerida em confissão e revelia. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá os requeridos contestar, desde que o faça por 

intermédio de Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das 

testemunhas e à prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

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

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

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

Processo Número: 1020953-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DOMINGOS DO NASCIMENTO (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, depositados em conta 

bancária indicada na inicial. Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo 

Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o rito do 

processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que designo para o dia ____/____/2020, às _____ 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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001494-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR JOAQUIN FAVAL ZARATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001494-93.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: HECTOR JOAQUIN FAVAL ZARATE REQUERIDO: GUARITA 

EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA, IDEALE SOLUCOES 

IMOBILIARIAS LTDA - ME Vistos... Recebo a emenda inicial de Id. n° 

28422694. Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do 

artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 02/03/2020, às 18:00 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 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. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508720 Nr: 18354-94.2017.811.0002

 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: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTENIO CÂNDIDO JOSÉ MOREIRA DA 

MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORREA MORAES - 

OAB:17965, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

- OAB:OAB/MT 13.582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO, a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353717 Nr: 18515-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE PATRIK CARDOSO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264 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. 68, 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.: 294398 Nr: 14504-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZINHA BORGES BARREDO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 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. 329, 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.: 449156 Nr: 11459-54.2016.811.0002

 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: JOSE CICERO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 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. 128, – 

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: 70% PARA A REQUERIDA, CUSTAS R$ 289,38 E TAXAS R$ 

102,51, TOTALIZANDO R$ 391,89

OBS 2: A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

VITÓRIA ALMEIDA DA SILVA
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ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348241 Nr: 14437-72.2014.811.0002

 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: GECI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC IPANEMA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA 

- OAB:MT 25.524/O, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:OAB/MT 10.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96.864MG

 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. 273, 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.: 316837 Nr: 13200-37.2013.811.0002

 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: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GALENO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Brandão - 

OAB:13815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 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. 43, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391518 Nr: 6251-26.2015.811.0002

 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: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÍTOR CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:OAB/MT 13.582, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244

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

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO, a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425161 Nr: 24696-92.2015.811.0002

 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: FATIMA MOTA DA COSTA VIANA, VHMDC, DDCVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para juntar aos 

autos o recibo do deposito de fls.141 verso, que não esta vinculado na 

conta de depositos judiciais do Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 284077 Nr: 3054-68.2012.811.0002

 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: EMILIANA PAULINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CINIRA C. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO ADRIANO ROSSETTO 

POLIZZELI - OAB:26.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 17:00 horas.

Expeça-se o necessário, com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de janeiro de 2020.

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 289945 Nr: 9503-42.2012.811.0002

 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: LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL GOMES DE OLIVEIRA, LOURDES 

VITORIA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria publica - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DE VARZEA GRANDE - OAB:

 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 03/03/2020 às 15:00 horas.

Expeça-se o necessário, com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de janeiro de 2020.

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 325850 Nr: 22232-66.2013.811.0002

 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: RICARDO VENANCIO DE AMORIM JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON HOROYUKI DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:OAB/MT 6.707

 Vistos...

Levando em consideração que a Magistrada Titular estará em usufruto de 
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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 03/03/2020 às 17:00 horas.

Expeça-se o necessário, com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de janeiro de 2020.

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432832 Nr: 2676-73.2016.811.0002

 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: CICERO SOARES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 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$ 143,44, totalizando 

em R$ 559,84, conforme cálculo de fls. 119, 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.: 332489 Nr: 1207-60.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 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$ 265,43 totalizando em R$ 

678,83 conforme cálculo de fls. 116, 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.: 435400 Nr: 4261-63.2016.811.0002

 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: LUIZ CARLOS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BORGES, GIANI CLEIA PALHARES DA 

COSTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON GUIMARÃES 

FERNANDES - OAB:19776

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

 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. 68, 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: O pagamento das custas é de responsabilidade solidária entre os 

requeridos.

 VITÓRIA A. SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402661 Nr: 12762-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA GREGÓRIO

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT/26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 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.198, 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.: 258266 Nr: 16360-75.2010.811.0002

 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: ILDEBRANDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA GLÓRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44 totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls. 107, 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.: 443184 Nr: 8438-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO APARECIDO MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907

 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. 118, 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.: 420385 Nr: 22198-23.2015.811.0002

 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: WANDERSON ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 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. 130, 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.: 449334 Nr: 11542-70.2016.811.0002

 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: CAMILA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA 

- OAB:MT 25.524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 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$ 172,47, totalizando em R$ 

585,87 conforme cálculo de fls. 118, 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.: 439755 Nr: 6645-96.2016.811.0002

 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: ADÃO SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEAR ZANDONADI 

- OAB:MT 5.736/0

 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. 137, 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.: 385960 Nr: 2621-59.2015.811.0002

 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: GABRIELLY EDUARDA DE OLIVEIRA, NIANK BATISTA 

DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/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. 142, 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.: 433644 Nr: 3190-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELLA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44 totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls. 153, 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.: 452368 Nr: 12938-82.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA SANTOS DE AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 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. 82, 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.: 224564 Nr: 4782-52.2009.811.0002

 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: GERCINA DOURADO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍLIAN RESENDE SANTEIRO 

ALVES - OAB:21.322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 507,06 e da taxa judiciária no valor de R$ 507,06 totalizando em R$ 

1.014,12 conforme cálculo de fls. 166, 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.: 392835 Nr: 7084-44.2015.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE SANTANA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 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. 120, 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.: 442532 Nr: 8069-76.2016.811.0002

 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: REGINALDO ANDRADE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44 totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls. 184, 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.: 442224 Nr: 7888-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADOC SARUBBI VALDEZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 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. 156, 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.: 327351 Nr: 23672-97.2013.811.0002

 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: JULIANA CONCEIÇÃO DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 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. 87, 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.: 393405 Nr: 7429-10.2015.811.0002

 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: ANA CELINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/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. 156, 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.: 301421 Nr: 22163-68.2012.811.0002

 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: JANUÁRIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISÃO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS, 

ALEXANDRE STROPA, FRANCISCO JOSUE LELIS PINEO, PAULO ALVES 

DA SILVA, JOÃO PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTINI NETO - 

OAB:11.294-PR

 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. 101, 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.: 447316 Nr: 10600-38.2016.811.0002

 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: ELISEU BRANDÃO

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

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonia Rosana Perin - 

OAB:11.809/MT

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

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 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. 125, 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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2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002579-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTIANE RIBEIRO OAB - SP208115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002579-17.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002942-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L T FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO OAB - MT41258-O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO OAB - DF39684-O (ADVOGADO(A))

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT241150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZA ALVES FANALI (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002942-04.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003625-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARA FERREIRA DORILEO (EXECUTADO)

 

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 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital:30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1003625-46.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 2.403,10 ESPÉCIE: 

[Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: CHRISTIAN BARRETO LIMA Endereço: AVENIDA ALEIXO RAMOS 

DA CONCEIÇÃO, 473, ESTRADA DA GUARITA - COND TERRA NOVA, 23 

DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-703 POLO PASSIVO: 

Nome: KATIA MARA FERREIRA DORILEO Endereço: RESIDENCIAL 

CANACHUÊ, S/N - AP. 125, RUA PROFESSORA NEUZA LULA RODRIGUES 

150, JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-900 

FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA por todo o 

conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para que Pague, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o Principal e Acessórios Legais, abaixo indicado, sob pena de lhe 

ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte 

credora, cuia constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da 

indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

652, § 2o e art. 655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1o, 

do CPC). 2. Não encontrando a parte devedora, proceder ao Arresto de 

bens pertencentes a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do 

art. 653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de 

que a partir da juntada aos autos da primeira via do presente mandado, 

que deverá ser entregue em cartório após a citação, acompanhada da 

certidão inerente a esse ato, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, 

independentemente da realização ou não da penhora, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, de modo que a contagem do prazo, quando se 

tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1o, 

do CPC. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 652, caput), sem 

efetivo pagamento, munido da segunda via do mandado, PROCEDA-SE, de 

imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens do(s) Executado(s), 

lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, intimando-se, na mesma 

oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou na pessoa de seu 

advogado. 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e 

sendo a parte devedora casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 

6. Não localizada a parte executada para o fim de intimá-la da penhora, o 

oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o 

juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos 

artigos 649, 659, §§ 2o ao 5o, 660, 666 e 680 c/c 681, todos do CPC. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 2.403,10 TOTAL PARA 

PAGAMENTO: R$ 2.403,10 DESPACHO: Vistos. Inicialmente recebo a 

emenda à inicial. Tendo em vista que a documentação juntada aos autos 

evidenciam que o exequente requerente está em dificuldades financeiras, 

concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. 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. Por fim, consigno que fica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título original na 

secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do art. 425, § 2º, do CPC. Prazo de 

10 dias. Em sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do 

prazo supra, cite-se. Caso contrário, certifique-se e façam os autos 

conclusos para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 26 de fevereiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI - Juiz de Direito 

DESPACHO: Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a presente 

ação, proposta no ano de 2017, ainda não obteve êxito na tentativa de 

citação da executada. Após, tentada a citação sem êxito, a pedido do 

credor, realizou-se consulta pelo Sistema InfoJud, conforme espelho que 

segue em anexo, constatando-se o mesmo endereço indicado 

anteriormente. Desta forma, defiro o pedido acostado no Id. 23428510, 

com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e determino a 

citação por edital da executada KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, com o 

prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257 do referido Código 

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial à ré revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, a 
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Defensoria Pública desta Comarca para representar a devedora, devendo 

ser intimada para apresentação de embargos no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. -Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do 

dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de 

advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida 

no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será 

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

alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, 

pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). ADVERTÊNCIAS 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as 

citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 23 de maio de 2019. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, DUMARA KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO 

VOLPATO, digitei. VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003625-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARA FERREIRA DORILEO (EXECUTADO)

 

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 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital:30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1003625-46.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 2.403,10 ESPÉCIE: 

[Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: CHRISTIAN BARRETO LIMA Endereço: AVENIDA ALEIXO RAMOS 

DA CONCEIÇÃO, 473, ESTRADA DA GUARITA - COND TERRA NOVA, 23 

DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-703 POLO PASSIVO: 

Nome: KATIA MARA FERREIRA DORILEO Endereço: RESIDENCIAL 

CANACHUÊ, S/N - AP. 125, RUA PROFESSORA NEUZA LULA RODRIGUES 

150, JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-900 

FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA por todo o 

conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para que Pague, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o Principal e Acessórios Legais, abaixo indicado, sob pena de lhe 

ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte 

credora, cuia constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da 

indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

652, § 2o e art. 655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1o, 

do CPC). 2. Não encontrando a parte devedora, proceder ao Arresto de 

bens pertencentes a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do 

art. 653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de 

que a partir da juntada aos autos da primeira via do presente mandado, 

que deverá ser entregue em cartório após a citação, acompanhada da 

certidão inerente a esse ato, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, 

independentemente da realização ou não da penhora, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, de modo que a contagem do prazo, quando se 

tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1o, 

do CPC. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 652, caput), sem 

efetivo pagamento, munido da segunda via do mandado, PROCEDA-SE, de 

imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens do(s) Executado(s), 

lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, intimando-se, na mesma 

oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou na pessoa de seu 

advogado. 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e 

sendo a parte devedora casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 

6. Não localizada a parte executada para o fim de intimá-la da penhora, o 

oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o 

juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos 

artigos 649, 659, §§ 2o ao 5o, 660, 666 e 680 c/c 681, todos do CPC. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 2.403,10 TOTAL PARA 

PAGAMENTO: R$ 2.403,10 DESPACHO: Vistos. Inicialmente recebo a 

emenda à inicial. Tendo em vista que a documentação juntada aos autos 

evidenciam que o exequente requerente está em dificuldades financeiras, 

concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. 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. Por fim, consigno que fica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título original na 

secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do art. 425, § 2º, do CPC. Prazo de 

10 dias. Em sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do 

prazo supra, cite-se. Caso contrário, certifique-se e façam os autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 309 de 448



conclusos para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 26 de fevereiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI - Juiz de Direito 

DESPACHO: Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a presente 

ação, proposta no ano de 2017, ainda não obteve êxito na tentativa de 

citação da executada. Após, tentada a citação sem êxito, a pedido do 

credor, realizou-se consulta pelo Sistema InfoJud, conforme espelho que 

segue em anexo, constatando-se o mesmo endereço indicado 

anteriormente. Desta forma, defiro o pedido acostado no Id. 23428510, 

com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e determino a 

citação por edital da executada KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, com o 

prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257 do referido Código 

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial à ré revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública desta Comarca para representar a devedora, devendo 

ser intimada para apresentação de embargos no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. -Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do 

dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de 

advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida 

no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será 

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

alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, 

pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). ADVERTÊNCIAS 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as 

citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 23 de maio de 2019. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, DUMARA KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO 

VOLPATO, digitei. VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1002257-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA BUZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIETER METZNER OAB - MT4277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (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, 31 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003883-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO AURELIO BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS.. VÁRZEA GRANDE, 31 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, 
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acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o 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: 1005315-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

CARLOS DA CONCEICAO COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE OAB - MT5930-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-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, 31 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002747-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA OSNI DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DECESARO OAB - SC47956 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONIS EDUARDO FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002747-19.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifique-se que, não consta nos autos a comprovação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais neste juízo, ora 

deprecado. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente Carta 

Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser devolvida a 

missiva sem o devido cumprimento. Comprovado o pagamento das custas 

processuais, cumpra-se conforme deprecado. Caso contrário, decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, devolva-se a Carta Precatória 

ao juízo de origem constando no ofício o motivo da devolução e o valor 

das custas devidas para o caso de novo encaminhamento (art. 390, da 

CNGC). Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

31 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385539 Nr: 2349-65.2015.811.0002

 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: SEBASTIÃO TOLENTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 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. 198, 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.: 350826 Nr: 16436-60.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PAES DE PROENÇA CASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 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. 121, 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.: 385167 Nr: 2140-96.2015.811.0002

 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: WALDAIR ALVES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CRISTINA CAPATO, CINTIA COMÉRCIO 

E REVESTIMENTOS DE VEÍCULOS EIRELI, WILLIAN DIBB DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 4.651, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS 

MORENO - OAB:10.016/MT, UELLITON DA SILVA LACERDA - 

OAB:OAB-MT 21407

 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. 

363/366– Custas – R$ 1.831,45 Taxas - R$ 1.831,45 = totalizando R$ 

3.662,90, 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: 70% PARA A PARTE REQUERIDA, CUSTAS R$ 1.282,02 E TAXAS 

R$ 1.282,02, TOTALIZANDO R$ 2.564,04

OBS 2: A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

VITÓRIA ALMEIDA DA SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332825 Nr: 1509-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe gazola vieira marques 

- OAB:317.407, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 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. 221, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

VITÓRIA A. SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234366 Nr: 14344-85.2009.811.0002

 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: ALZIRA VIEIRA DOS SANTOS, ADELINA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRFIL-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS 

PARA VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MAELHER - 

OAB:8108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 622,05 e da taxa judiciária no valor de R$ 622,05 totalizando em R$ 

1.244,10 conforme cálculo de fls. 252, 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

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284243 Nr: 3256-45.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZAUREA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR L. DE SOUZA FILHO, DIVINO 

MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:7782-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

 JUSTIÇA GRATUITA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3256-45.2012.811.0002 Código: 284243

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: EZAUREA MARIA DA SILVA

PARTE RÉ: FÁBIO JUNIOR I L.DE SOUZA FILHO E DIVINO MARCOS DA 

SILVA

CITANDO(A, S): FÁBIO JUNIOR I L.DE SOUZA FILHO, CPF: 703.481.201-25

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/03/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 500.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DO REQUERIDO FÁBIO JUNIOR I L.DE SOUZA 

FILHO, de conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a 

petição inicial, cujas cópias seguem anexa(s), como parte(s) integrante(s) 

deste mandado, contados da expiração do prazo deste edital, para 

responder, querendo, a ação. Fazendo constar as advertências legais, de 

acordo com artigo 257 do mesmo códex.

DESPACHO: Vistos etc.1 - Em atenção ao pleito de fls. 127, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2012, ainda não obteve êxito na 

citação do requerido Fábio Junior L. de Souza Filho, após diversas 

tentativas e endereços diversos. Ante o exposto, entendo que houve o 

exaurimento das possibilidades do autor em localizar o endereço do réu . 

Desta forma, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e 

determino a citação por edital do requerido Fábio Junior L. de Souza Filho, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências legais, de 

acordo com artigo 257 do mesmo codex. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 9º, inc. 

II do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.2 - Consigno que o réu 

Divino Marcos da Silva já foi citado, inclusive apresentou contestação às 

fls. 60/66.3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIAS: O prazo para RESPONDER a ação é de 15, contados da 

juntada do comprovante da citação aos autos. Esse prazo será contado 

EM DOBRO, caso se trate de litisconsortes com procuradores de bancas 

distintas, ou de ações patrocinadas pela Defensoria Pública, Fazenda 

Pública ou Ministério Público. 2. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial (art.344 CPC), salvo em relação a direitos 

indisponíveis. Atenciosamente

Eu, ADELIA DE SOUZA GERMANO, digitei.

 Várzea Grande - MT, 30 de janeiro de 2020.

Rafael Pereira Otano Peixoto

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279280 Nr: 23007-52.2011.811.0002

 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: PAULO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21.714/PE

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 
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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. 152, 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.: 425839 Nr: 25059-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALKIRIA ALVES 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:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 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. 116, 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.: 331130 Nr: 27418-70.2013.811.0002

 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: BENEDITA RITA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

seixas - OAB:13.296

 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$ 231,28 totalizando em R$ 

644,68, conforme cálculo de fls. 127, 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.: 306726 Nr: 2547-73.2013.811.0002

 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: LUCIENE MARIA BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CRÉDITO LTDA, COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BARINI NETO - 

OAB:OAB/MT 20.133, LUCAS CARLOS VIEIRA - OAB:OAB/SP 305.465, 

MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA 

FARHAT - OAB:MT 6.770

 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. 187/190, 

– 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: 30% PARA A REQUERIDA, CUSTAS R$ 124,02 E TAXAS R$ 43,94, 

TOTALIZANDO R$ 167,96

OBS 2: A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

VITÓRIA A. SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295347 Nr: 15578-97.2012.811.0002

 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: CINTIA CRISTINA CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4.651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 235,20 = totalizando R$ 648,6, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 OBS: 60% PARA REQUERIDA, CUSTAS R$ 248,04 E TAXAS R$ 141,12 A 

PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26072 Nr: 4708-13.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MATTOS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENJI KAWASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, DEBORA APARECIDA 

RODRIGUES SIQUEIRA - OAB:10149-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA manifestação nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449547 Nr: 11664-83.2016.811.0002

 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: ALEX OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO CARLOS - 

OAB:20710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 Intimo as partes para manifestar-se acerca do laudo pericial no prazo de 

15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424345 Nr: 24271-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2573

 Intimo a parte Requerente para se manifestar acerca da proposta de 

acordo apresentada pela parte Requerida em fls. 67, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 298998 Nr: 19575-88.2012.811.0002

 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: PAULO MARTINS, DAVI ROSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO- PROC.ESTAD. - OAB:3112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIO CHIESA - 

OAB:5660/MS, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - OAB:11.098/MS

 Intimo as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002869-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE MAZETTO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002869-32.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): MARINETE MAZETTO DE JESUS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A g PJE 1002869-32.2020 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência 

proposta por MARINETE MAZETTO DE JESUS em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos fatos e 

fundamentos da exordial. A parte autora alega que recebeu em setembro 

de 2019 uma fatura referente à recuperação de consumo o período de 

02/2018 a 07/2019 no valor de R$14.159,80 (quatorze mil cento e 

cinquenta e nove reais e oitenta centavos) e foi surpreendida com 

suspensão do fornecimento de energia elétrica em 09 de janeiro do 

corrente ano, devido a inadimplência da referida fatura, apesar de estar 

regular com o pagamento das demais faturas. Informa que atualmente está 

residindo com sua família no galpão da casa de seu vizinho e que a 

cobrança em discussão não é devida, pois não realizou qualquer 

irregularidade no seu padrão de energia. Em sede de tutela antecipada de 

urgência, requer que a requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica da UC N.º 6/1330795-4, em virtude da fatura recuperada no valor 

de R$ 14.159,80 (quatorze mil e cento e cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos), ou qualquer outras não condizentes com a média de consumo 

da parte autora, bem como, seja determinado que a Requerida igualmente 

se abstenha/retire o nome da parte requerente no rol de maus pagadores 

do SPC/SERASA, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela 

confirmação da liminar, a declaração de inexistência do débito cobrado e 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais ocasionados. Ao final, requer pela inversão do ônus da prova e 

pela concessão de justiça gratuita. Juntou documentos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a pretensão da 

parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência 

antecipada, todavia em análise da exordial e documentos trazidos pela 

parte autora, entendo que o pleito liminar não merece prosperar. A 

requerente afirma que, o fornecimento de energia foi suspenso devido ao 

não pagamento de fatura de recuperação de consumo, a qual entende 

indevida, contudo não traz aos autos qualquer documento que demonstre 

estar adimplente com as demais faturas. Destaca-se que o histórico de 

contas acostado aos autos sob id. 28600627 – Pág.1 se encontra 

desatualizado; ademais, em que pese a autora demonstrar o pagamento 

da conta de energia de janeiro de 2020, na referida fatura há informação 

de que está inadimplente com as faturas de agosto/2019 (id. 28600632 – 

Pág. 1), outrossim o documento de id. 28600628 – Pág. 04, registra 

pendência da fatura de dezembro de 2019. Sendo assim, o que verifico é 

a ausência de verossimilhança das alegações, pois os fatos narrados 

pela parte autora e os documentos acostados aos autos não demonstram 

a probabilidade do direito alegado, haja vista que não há como afirmar que 

a suspensão do serviço se deu apenas pela fatura de recuperação de 

consumo. Não pode o Poder Judiciário chancelar o consumo de energia 

elétrica presente e futuro sem o correspondente pagamento, sob a mera 

alegação da essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência 

autoriza a suspensão do serviço, uma vez que a ninguém é dado se valer 

da própria torpeza. Desse modo, com exceção da fatura em discussão, 

caberia a autora comprovar que está em dia com o pagamento das demais 

faturas, prova simples e de fácil acesso como o extrato de consumo 

fornecido pelo próprio site da requerida. Ante o exposto, ante a ausência 

dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC. Em 

que pese a manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação que designo para o dia 

07 de maio de 2020, às 14h20min constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, DEFIRO a JUSTIÇA GRATUITA e, ante a relação de consumo 

inconteste, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002681-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANULFO GONCALVES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002681-39.2020.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Por fim, consigno que fica CONDICIONADA a 

expedição do mandado ao depósito do título original na secretaria da 2ª 

Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do CPC. PRAZO DE 10 DIAS. 

Em sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do prazo 

supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Várzea Grande-MT, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002915-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SOARES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002915-21.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ADILSON SOARES DE MORAES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ADILSON 

SOARES DE MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos fatos e fundamentos da 

exordial. Narra o autor que, é titular da UC n. 6/2292700-8 e sempre 

cumpriu com suas obrigações, porém no mês de setembro de 2019 

recebeu 02 faturas que somadas totalizavam o valor de R$9.7430,00, as 

quais seriam decorrentes de inspeções e recuperações elaboradas 

unilateralmente pela requerida. Em sede de tutela antecipada de urgência, 

requer que a requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2292700-8, e também não 

insira restrição em nome do requerente junto aos Órgãos de proteção ao 

crédito relativa as duas faturas no valor R$4.871,00. No mérito, pugna pela 

declaração de inexistência do débito cobrado na fatura em discussão e 

pela indenização pelos danos morais ocasionados. Ao final, requer pela 

inversão do ônus da prova. Juntou documentos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a pretensão da 

parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência 

antecipada, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a 

existência de prejuízo para a parte caso seja privada de serviço essencial 

e na iminência de ter seu nome negativado. Já a probabilidade do direito 

restou evidenciada nos documentos juntados, haja vista que o débito de 

fato vai muito acima da média de consumo apresentado nos meses 

anteriores, conforme se denota do histórico de consumo da unidade 

consumidora (id. 28611587 – Pág.1), o qual, inclusive demonstra que a 

parte autora se encontra adimplente com todas as faturas anteriores e 

posteriores às faturas em discussão. Ante o exposto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, 

para determinar que a empresa ré, abstenha-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 

6/2292700-8 em razão das faturas em discussão, sendo uma no valor de 

R$ 4.871,70 e a outra na importância de R$ 4.871,30, ambas com 

vencimento em 30.12.2019 (Carta ao cliente – doc. id. 28612592 – Pág. 6), 

bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange ao referido débito; sob pena de multa 

diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao montante de R$5.000,00 (cinco 

mil reais). Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

07 de maio de 2020, às 10h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). No mais, DEFIRO a JUSTIÇA GRATUITA e, 

ante a relação de consumo inconteste, defiro a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Considerando a urgência da 

medida, determino que a decisão seja cumprida pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005957-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA AMORIM FARINHA OAB - 083.070.359-45 (REPRESENTANTE)

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005957-15.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: P. A. S. S. REPRESENTANTE: RAFAELA AMORIM FARINHA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. À vista da petição e documentos juntados pela parte autora no id. 

28706094, intime-se a requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se e requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 31 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO PADUA COSINI OAB - SP168844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS ME - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a parte autora descurou de informar o nº do CPF vinculado à conta 

informada no ID 25620342, informação imprescindível para a expedição do 

alvará judicial, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte em 

referência para que regularize a questão apontada. Julio Alfredo Prediger. 

Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001531-28.2017.8.11.0002 

AUTOR: ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Sem prejuízo do julgamento 

antecipado da lide, venham as partes no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013249-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))
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Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011606-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DOS SANTOS OAB - 569.658.421-72 (REPRESENTANTE)

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO WICHOCKI (REU)

WICHOCKI E CIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

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: 1011606-58.2019.8.11.0002. AUTOR(A): R. 

D. S. C. REPRESENTANTE: LUCIA HELENA DOS SANTOS REU: WICHOCKI 

E CIA LTDA - ME, SERGIO WICHOCKI Vistos, À vista da ausência de tempo 

hábil para cumprimento do mandado citação no endereço declinado nos 

autos, redesigno a audiência de conciliação para o dia 06/04/2020, às 

15h30min, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando a parte autora intimada da solenidade por meio 

da presente decisão. Cite-se a parte requerida, via mandado, no endereço 

informado no Id. 28580869, consignando-se as deliberações contidas na 

decisão de Id. 26091529. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003848-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013877-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARICELIO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILDO DEONIZIO FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007816-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. D. R. J. (AUTOR(A))

VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007816-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. D. R. J. (AUTOR(A))

VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016882-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014068-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MARQUES SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERNANDES FIDELIS OAB - MT20681/O (ADVOGADO(A))

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004492-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TADEO MARQUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000650-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010115-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015399-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE GONCALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENOL MATEUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON NASCIMENTO RODRIGUES OAB - MT25772/O (ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de id 26597998 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006628-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

ARMANDINA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VASTIR DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

JOANILDA CESARIO DE DEUS CASTRO (AUTOR(A))

JOAO BATISTA DE MELO (AUTOR(A))

FRANCISCO PAULA FILHO (AUTOR(A))

PEDRO DA SILVA AMANCIO (AUTOR(A))

EDNILSON ALVES MEZZA (AUTOR(A))

LUCILENE BORGES MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006628-38.2019.8.11.0002. Vistos, Acolho 

a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Pois bem, inicialmente retifiquem-se os assentos de registro do sistema, 

fazendo constar no polo ativo da demanda os requerentes Joanilda 

Cesario de Deus Castro, Lucilene Borges Martins de Oliveira, Ednilson 

Alves Mezza, Pedro da Silva Amancio e Francisco Paula Filho. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 

1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA 

PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO PEDIDO NO MOMENTO 

OPORTUNO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PROVAS DOCUMENTAIS 

SUFICIENTES – REJEIÇÃO - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – DEVER DE 

REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA E 

VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – CABIMENTO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE REPARO 

DOS DEFEITOS CONSTATADOS – SEGURANÇA DOS MORADORES - 

RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA DO CONSTRUTOR DO IMÓVEL 

PELOS VÍCIOS APRESENTADOS NA OBRA – DEVER DE REPARAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Determinada as partes que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e estas não se manifestem, não há se 

falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia, quando esta não 

foi pleiteada, bem como das provas dos autos impõe – se suficientes para 

análise do Magistrado, diante de seu livre convencimento. Não ocorrerá 

cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova. É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar 

antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos 

bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que 

estabelece o artigo 355, I, do CPC. Estabelecida a relação de consumo, e 

demonstrada a hipossuficiência do consumidor, a INVERSÃO do ÔNUS da 

prova é cabível, principalmente em casos tais, em que a prova fica 

dificultada por parte do consumidor interessado, já que o DEFEITO na 

construção do IMÓVEL e seus vícios demandam conhecimento técnico, e 

como a obra foi realizada por parte da apelante, nada mais plausível a 

INVERSÃO do ÔNUS da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. 

A apelante tem responsabilidade sobre os serviços prestados referente a 

unidade habitacional, e desse modo lhe incumbe a reparação dos danos 

correspondentes as rachaduras existentes no IMÓVEL adquirido.” (TJMT - 

N.U 0029293-55.2013.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 31/07/2017) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 
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encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência dos autores é evidente, uma vez que as requeridas 

reúnem melhores condições de comprovar por qual motivo o imóvel 

apresentou vícios/defeitos após a entrega ao autor. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 06/04/2020, às 16h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002717-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NOGUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA DE BARROS MARQUES OAB - SP368868 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1002717-81.2020.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NELSON ALVES NOGUEIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 

S.A. Vistos, Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão 

do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que as cobranças 

recebidas são devidas ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. A despeito da manifestação expressa da 

parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 01/04/2020, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002216-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA JULIA DOS SANTOS OAB - 045.081.171-98 

(REPRESENTANTE)

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1002216-30.2020.8.11.0002 . 

REPRESENTANTE: GABRIELA JULIA DOS SANTOS REQUERENTE: A. F. S. 

O. REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos, etc. De entrada, 

verifico que a parte autora não apresentou junto com a inicial os 

documentos necessários para a sua identificação. Assim, determino 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de regularizar a sua identificação com a apresentação de 

seus documentos pessoais, sob pena de indeferimento (art. 321, § único 

do CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002240-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA ANGELO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002240-58.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDNA DA SILVA REU: LUCIA ANGELO DA SILVA Vistos. Da detida análise 

da petição inicial, constato que a autora alega que a requerida encontra-se 

em mora em razão dos alugueis referentes aos meses de Agosto, 

Setembro, Outubro e Novembro de 2019, totalizando o débito de R$ 

2.260,29 (dois mil, duzentos e sessenta reais), contudo descurou de 

formular, expressamente, pedido visando o recebimento dos aduzidos 

alugueis. Assim sendo, determino venha à parte autora, no prazo de 15 
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(quinze) dias, esclarecer se pretende pleitear o recebimento dos referidos 

alugueis, atentando-se quanto a necessidade de indicar adequadamente 

sua pretensão, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Ademais, a par da exigência legal de prestação de caução do valor 

equivalente a 03 (três) meses de aluguéis para concessão da medida 

liminar de despejo, tenho por bem oportunizar a parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para a comprovação de depósito dos respectivos valores ou 

a apresentação de caução idônea nos autos, nos moldes do art. 59, § 1º, 

da Lei 8.245/91[1]. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos para a 

análise do pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] REsp 1207161 / AL RECURSO ESPECIAL 

2010/0150779-2.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002745-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PH PLANEJAMENTO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002745-49.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EXECUTADO: PH 

PLANEJAMENTO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA Vistos. 

Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002873-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002873-69.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

DIEGO DA COSTA E SILVA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, Venha a parte autora apresentar laudo 

médico que demonstre a essencialidade dos procedimentos e materiais 

negados pela requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003000-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGENILTON NETO VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003000-07.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: ANGENILTON NETO 

VIANA Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017992-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO DA SILVA "VULGO ALAIR LUCIANO" (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017992-07.2019.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de ação reivindicatória proposta por Baracat Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., em desfavor de Eurico da Silva “vulgo Alair Luciano”. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 06/04/2020, às 17h00 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o requerido, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1020930-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE FRANCA FERRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ POMPEU DE CAMPOS (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. 1020930-72.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 83.313,74 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE RICARDO DE FRANCA FERRAZ Endereço: Travessa Santo 

Antônio, Quadra 07, n 06,, Agua Limpa, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 POLO PASSIVO: Nome: JUAREZ POMPEU DE CAMPOS 

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA, 220, - DE 184/185 AO 

FIM, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-055 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, 
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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 JOSE RICARDO DE FRANCA FERRAZ, brasileiro, casado, agrimensor, 

portador da cédula de identidade n°11950544 SJ/MT, inscrito no CPF n° 

857.789.581-53, residente e domiciliado na rua Travessa Santo Antônio, n° 

06, Quadra 07, Bairro Agua Limpa- Centro Sul, Várzea Grande/MT, em 

face de LETÍCIA POMPEU DE CAMPOS, brasileira, separada, portadora do 

RG 730.180 SSP/GO, inscrita no CPF n° 544.479.411-04; LIA POMPEU DE 

CAMPOS, brasileira, solteira, portadora do RG 182.694 SSP/MT, inscrita no 

CPF n° 142.848.121-49, JUAREZ POMPEU DE CAMPOS, brasileiro, solteiro, 

portador do RG 399.747 SSP/MT, inscrito no CPF n° 142.722.881-72, 

residentes e domiciliados a Rua Nossa Senhora de Santana, n° 220, Bairro 

Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP 78.032-055; ALCEU POMPEU DE CAMPOS, 

brasileiro, portador do RG 609.702 SSP/MT, inscrito no CPF n° 

074.778.641-00, e sua esposa SUELY FERNANDES DE CAMPOS, 

brasileira, portadora do RG 322.675 SSP/MT, inscrita no CPF n° 

496.121.711-91, residentes e domiciliados a Avenida Dom Bosco, n° 1621, 

Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP 78.032-065; e LAIS POMPEU 

CARDOSO, brasileira, portadora do RG 12.267-845 SSP/SP, inscrita no 

CPF n° 567.487.791-20, e seu esposo RUY ALVES CAMPOS, brasileiro, 

solteiro, portador do RG 65.693 SSP/MT, inscrito no CPF n° 

615.956.678-49, residentes e domiciliados a Rua Primavera, n° 70, Bairro 

Jardim Primavera, Cuiabá/MT, CEP 78.030-060. O Requerente JOSE 

RICARDO DE FRANCA FERRAZ, no ano de 2007, adquiriu o imóvel 

localizado atualmente Travessa Santo Antônio, n° 06, Quadra 07, 

Apartamento 304, Bairro Agua Limpa- Centro Sul, Várzea Grande/MT, CEP 

78.110-117, conforme comprova Contrato Particular de Compra e Venda 

(doc. 07 e 08), mediante o pagamento de R$:11.000,00 (onze mil reais). 

Insta salientar que a área privativa total do imóvel é de 245,10 m² 

(duzentos e quarenta e cinco vírgula dez metros quadrados), conforme 

matrícula n° 37.136, da ficha 01, aos 09.06.1999 – Livro n° 02 Registro 

Geral – inscrito no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, 

(doc. 05). Cumpre ressaltar, que o requerente comprou somente o terreno 

e fora construído sua residência, com 02 (dois) quartos, sala, cozinha, 

banheiro e lavanderia, com aproximadamente 109,25 m² (cento e nove 

vírgula vinte e cinco metros quadrados), conforme comprova certidão de 

valor venal anexa e fotos (doc. 03 e 11). A área de posse pertence ao 

autor desde 2007, bem como desde 2008 é gerado o I.P.T.U. em seu nome 

e que vem realizando o pagamento de forma parcelada (doc. 09 e 10). 

Nesse mesmo sentido, conforme as testemunhas poderão comprovar em 

audiência instrutória, o mesmo mantém a posse mansa e pacífica do imóvel 

usucapiendo há 12 (doze) anos. Ressalta-se ainda que o requerente 

desde que construiu sua residência esta residindo no local, bem como 

desde a primeira ligação da energia adveio em seu nome. Por fim, vale 

ressaltar que o requerente comprou o imóvel de um terceiro, ora ATAIR 

ENIO DE ARRUDA, o qual conforme Instrumento Particular de Venda e 

Compra do imóvel (doc. 06) havia comprado dos requeridos. Ademais, 

conforme recibos anexos (doc. 06) fora realizado o pagamento integral 

das parcelas. Sendo assim, diante nos fatos declinados fica evidente que 

o requerente adquiriu o direito de domínio por via de ação de usucapião, 

tendo em vista que pagou pelo imóvel, bem como vem pagando o I.P.T.U. 

do mesmo e habita o referido imóvel há 12 (doze) anos. Atribui-se à Causa 

o Valor de R$ 83.313,74 (oitenta e três mil e trezentos e treze reais e 

setenta e quatro centavos). DECISÃO: Vistos. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Inicialmente, 

consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Cite-se, pessoalmente, os requeridos e os 

confinantes (Id. 27742106), 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 (Ids. 27742098 e 27742097). 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 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, 31 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002772-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LARANJA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PR COB - PROMOCOES DE VENDAS LTDA - ME (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002772-32.2020.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do 

indébito c/c condenação em danos morais e pedido de tutela provisória 

proposta por Ana Maria Laranja de Miranda em desfavor de PR COB - 
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Promoções De Vendas Ltda - ME, sustentando, em síntese, que a 

requerida incluiu na sua conta corrente o convênio de n° 902357 no dia 

19/09/2018, de onde foram descontados R$ 49,60 (quarenta e nove reais 

e sessenta centavos) até outubro/2019, e, desde então, passou para o 

valor de R$ 54,04 (cinquenta e quatro reais e quatro centavos), o que já 

soma um total de R$ 811,36 (oitocentos e onze reais e trinta e seis 

centavos). Sustenta que jamais contratou qualquer empréstimo ou seguro 

com a requerida, motivo pelo qual requer que lhe seja deferida liminar para 

que a requerida abstenha-se de realizar qualquer desconto de sua folha 

de pagamento, até que seja resolvida a discussão judicial. No mérito, 

pugna pela declaração da inexistência do débito, a devolução dos valores 

descontados indevidamente em dobro e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 

1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, INDEFIRO 

a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do 

Estatuto do Idoso, art. 1.048 do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1], visto que a 

autora não possui idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme 

documento de Id. 28548982 - Pág. 1. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que as cobranças recebidas são devidas ou 

não. Deste modo, a parte requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito 

encontra-se demonstrado através do histórico de extratos apresentado no 

id. 28551151, que demonstra os descontos realizados na conta corrente 

da autora, o que corrobora a narrativa apresentada na inicial. De outra 

parte, o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que 

dos documentos carreados com a exordial, e conforme relatado pela 

própria autora, os descontos são supostamente indevidos desde o mês de 

outubro de 2018. Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal 

decorrido, é de se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, 

porquanto se realmente a autora entende como indevidos os respectivos 

descontos, deveria ter se insurgido contra eles há muito tempo. Essa 

circunstância – considerável transcurso de tempo - induz à 

vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando ausente a urgência 

da tutela pugnada. Posto isso, INDEFIRO a liminar pretendida e no impulso 

do processo, em que pese à ausência de manifestação expressa da parte 

autora no interesse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 

4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

06/04/2020, às 14h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, 

em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I – em que figure 

como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos (...)”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020210-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020210-08.2019.8.11.0002. Vistos. Marize 

Miguelina de Campos promove ação de desconstituição de dívida 

cumulada com danos morais e tutela de urgência em face Banco Bradesco 

S/A, sustentando, em síntese, que ao tentar realizar uma compra no 

comércio local, foi surpreendida ao ter seu cadastro recusado em razão 

de restrições por ordem da requerida. Alega que se dirigiu até o “SCPC – 

Boa Vista” e também à “CDL – Câmara de Dirigentes e Lojistas”, onde 

constatou que no SCPC havia duas restrições, uma no valor de R$ 59,90 

(cinquenta e nove reais noventa centavos) e outra no valor de R$ 130,75 

(cento e trinta reais e setenta e cinco centavos) e na CDL constavam 

também duas restrições, sendo uma no valor de R$ 119,18 (cento e 

dezenove reais e dezoito centavos) e outra no valor de R$ 130,75 (cento 

e trinta reais e setenta e cinco centavos). Aduz que os débitos de R$ 

59,90 (cinquenta e nove reais noventa centavos) e R$ 130,75 (cento e 

trinta reais e setenta e cinco centavos), já foram desconstituídos por meio 

de decisão transitada em julgado na demanda de nº 

8021426-50.2017.811.0002 perante o Juizado Especial, porém a requerida 

manteve as restrições, enquanto o débito no valor de R$ 119,18 (cento e 

dezenove reais e dezoito centavos) a requerente afirma desconhecer, 

pois alega que jamais firmou contrato com a requerida que pudesse 

originar o suposto débito. Assim, requer em sede de tutela de urgência a 

exclusão imediata do seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, e no 

mérito a confirmação da exclusão dos órgãos de proteção ao crédito, a 

desconstituição do débito no valor de 119,18 (cento e dezenove reais e 

dezoito centavos) e a indenização pelos danos morais no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais). Determinada a emenda a inicial no Id. 

27638177, a parte autora manifestou no Id. 28225121. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 
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alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar o motivo pelo qual 

seu nome encontra-se inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Deste 

modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova. Da Liminar Trata-se de pedido de 

tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende 

da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do 

direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e pelo extrato 

que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos 

Ids. 27558003, 27558008 e 27558015, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a indenização em virtude da manutenção/inclusão indevida do 

nome da requerente perante os órgãos de proteção ao crédito, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem da restrição, 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 da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado aos respectivos órgãos de 

restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos 

dados pessoais da requerente de seus cadastros, quanto aos débitos de 

R$ 59,90 (cinquenta e nove reais noventa centavos), R$ 130,75 (cento e 

trinta reais e setenta e cinco centavos) e R$ 119,18 (cento e dezenove 

reais e dezoito centavos), no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06/04/2020, 

às 15h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001090-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RECEDIVE BORGES (EMBARGANTE)

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001090-13.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, 

HELIO RECEDIVE BORGES EMBARGADO: VARZEA GRANDE SHOPPING 

S.A Vistos, Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento 

antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Da inépcia da inicial Aduz a embargante que a petição inicial da 

ação de execução não veio instruída com prova da licitude da cobrança 

realizada, “(i) consubstanciada na prova que se verificou a condição que 

ensejaria a cobrança, e (ii) a prova que adimpliu a contraprestação que 

ensejaria a obrigação de pagamento do executado” (sic), notadamente 

porque o contrato que alicerça a execução é objeto de demanda judicial na 

ação n. 1003899-10.2017.811.0002, razão pela qual entende que não 

restaram preenchidos os requisitos da alínea “c” e “d” do art. 798 do CPC. 

Aponta também a nulidade da presente execução, pois o crédito 

executado não é certo e exigível, requerendo, por isso, a aplicação do art. 

803, I, § único, do CPC. Pois bem. O art. 798, do Código de Processo Civil, 

estabelece os deveres do credor ao requerer a execução, dentre os 

quais se destacam os seguintes: I - instruir a petição inicial com: a) o título 

executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data 

de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; 

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o 

caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe 

corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for 

obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação 

do exequente; No presente caso, observa-se que a execução veio 

instruída com o título executivo extrajudicial, quer seja, contrato de locação 

de espaço comercial e seus termos aditivos, o que atende a previsão do 

art. 784, VIII, do CPC, sendo despiciendo a comprovação de condição, 

termo ou contraprestação para ajuizamento da ação executiva. Nesse 

sentido colaciono julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SHOPPING CENTER 

– ALUGUEL – TAXAS – ENCARGOS - RES SPERATA - FUNDO DE 

PROMOÇÃO - CLÁUSULAS ATÍPICAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO 

COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO - 

LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTADO – MULTA MORATÓRIA 

DEVIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - POSSIBILIDADE 

DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO. (...) O contrato é exigível e 

firmado em cláusulas lícitas, com valores rígidos e predeterminado, o que 

caracteriza a legalidade das cobranças, encargos, taxa de condomínio, 

res sperata e fundo de promoção. O título executivo está em conformidade 

com o art. 784, inciso VIII do CPC. (...) (N.U 0055756-63.2015.8.11.0041, 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - 

SHOPPING CENTER - TAXA DE CONDOMÍNIO - LIQUIDEZ E CERTEZA 
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OBSERVADAS NAS CLÁSUSULAS CONTRATADAS - POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Não há 

vício no título executivo se o crédito decorre de aluguel de imóvel, com 

encargos acessórios, tais como despesas de condomínio (art. 585, V, 

CPC), e quando há demonstração de competência de cada débito 

juntamente com os cálculos. 2 - É lícita a cobrança de valores específicos 

da relação contratual entre lojistas e empreendedores de shopping center, 

por se tratar de instrumento atípico, no qual prevalecem as condições 

livremente pactuadas. (N.U 0009465-15.2009.8.11.0041, , MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) Ademais, a 

existência de ação judicial que discute parte dos valores objeto da ação 

executiva não constituiu causa impeditiva para a sua propositura, muito 

menos é causa de inépcia da inicial apontada nas alíneas “c” e “d” do art. 

798 do CPC. Igualmente, a nulidade da execução pelo fato do crédito não 

ser certo e exigível se trata de matéria afeta ao mérito da causa e não 

propriamente causa de inépcia da inicial, notadamente porque a exordial 

da execução veio aparentemente instruída com os documentos que 

evidenciam a certeza e exigibilidade do crédito. De mais a mais, a análise 

do processo revela que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras supra, tanto que 

possibilitou a realização da defesa sem maiores empecilhos. Assim, rejeito 

a presente preliminar. Dos pontos controvertidos De acordo com os autos 

e da natureza da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos: a) se há 

excesso de execução, consistente na cobrança em duplicidade; valores 

inexistentes e valores já pagos; b) se houve alteração do valor do aluguel 

no período de março a julho de 2016 para R$ 0,00 (zero), conforme 

“Segundo Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Locação dos 

Espaços Comerciais do Várzea Grande Shopping”; c) se o terceiro aditivo 

ao contrato de locação foi anuído pela exequente e se refere ao período 

de agosto/2016 a março/2017, compreendendo, assim, a locação do mês 

de dezembro/2016; d) se são devidos os encargos contratuais a partir de 

março/2017, pelo fato de ter havido denúncia do contrato em 13.03.2017 

pela empresa embargante; e) se o fiador/embargante Hélio possui 

benefício de ordem no presente caso. Das provas Diante da natureza da 

controvérsia, defiro a produção de prova oral postulado pelas partes, 

consistente na oitiva de testemunhas devendo as partes, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). 

Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que as declarações 

das partes já foram delineadas na fase postulatória. Assim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2020, às 15:30 

horas. Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-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, considerando que as partes possuem advogados 

constituídos nos autos, ficam elas intimadas da solenidade por meio de 

seus patronos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003899-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HÉLIO RECEDIVE BORGES (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003899-10.2017.8.11.0002. AUTOR(A): JL 

MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME REU: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos, Compulsando os autos, verifico 

que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, 

ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da multa audiência A parte reconvinda 

pugnou pela aplicação da multa em virtude da ausência da parte 

reconvinte na audiência de conciliação, com fundamento no artigo 334, § 

8º, do CPC. A despeito da ausência de preposto da parte 

reconvinte/requerida na audiência, é certo que a respectiva parte 

encontrava-se devidamente representada por procurador com poderes 

para transigir, permitindo, deste modo, a composição das partes. Assim, 

tenho que o fato em tela, por si só, não constituiu ato atentório à dignidade 

da justiça passível de aplicação de multa, que deve ser relegada quando 

evidenciado o descumprimento do dever de colaboração da parte com a 

sua ausência injustificada à audiência, o que, salvo melhor juízo, não é a 

hipótese dos autos. A propósito, trago recente julgado do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais estaduais sobte o tema: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTICA - COMPARECIMENTO DE ADVOGADO COM 

PODERES PARA TRANSIGIR – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 

Não há falar em aplicação da multa por prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça prevista no artigo 334, §8º, do CPC, quando a parte 

constituiu representante com poder para negociar e transigir. (N.U 

1001507-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - CONFIGURAÇÃO - CONHECIMENTO PARCIAL DO 

APELO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DA PARTE - 

COMPARECIMENTO DE ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR - 

APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELA 

PARTE AUTORA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO (...) Não 

há que se falar em aplicação da pena por prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça prevista no art. 334, §8º, do CPC, quando a parte, 

embora não tenha comparecido pessoalmente à audiência preliminar de 

conciliação, constituiu representante com poder para negociar e transigir. 

(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.090631-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, 

publicação da súmula em 27/11/2019) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 

AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA NAS 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO 

COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA 

AFASTADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. 

PRECEDENTE. Hipótese em que o autor outorgou procuração específica 

para o seu advogado, nos termos do art. 334, § 10, do CPC/2015, razão 

pela qual se impõe o afastamento da multa por não comparecimento na 

audiência de conciliação. (...) (Apelação Cível, Nº 70077147437, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em: 23-05-2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. (...) 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO PREPOSTO. 

COMPARECIMENTO DE ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR. 

INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. MULTA INDEVIDA. (...) 3. A ausência de 

preposto da pessoa jurídica à audiência de conciliação não autoriza, por si 

só, a aplicação da multa do artigo 334, § 8º, CPC, quando o ato processual 

foi realizado por advogado com poderes para transigir e sem embaraço ao 

trâmite processual. (...) (TJDF - Acórdão 1090874, 20161610068937APC, 

Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, data de 

julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: 284/294) Posto 

isso, afasto a aplicação da multa referida no artigo 334, § 8º, do CPC. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Dos pontos controvertidos e das provas Assim, de acordo com os autos, 

fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se a requerida anuiu, ainda 
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que tacitamente, com o terceiro aditivo contratual colacionado no id. 

7363551; b) se o terceiro aditivo também tinha por objetivo isentar a parte 

autora do pagamento da locação referente ao mês de dezembro/2016 b) 

se a requerida deixou de cumprir com as promessas formalizadas no 

inicial da relação jurídica, dentre elas a de promover e divulgar o 

empreendimento visando à captação de cliente, bem como a de que o 

empreendimento ofereceria grande quantidade de público; lojas ancoras e 

ocupação de 90% dos espaços comerciais; d) quem deu causa ao 

inadimplemento do contrato e o seu termo final; e) a obrigatoriedade de 

pagamento da cláusula penal rescisória pela parte autora, bem como do 

aluguel referente ao mês de dezembro/2016 e dos fundos de promoção 

(FPP); f) se ficou configurado o dano material na hipótese e o seu 

quantum. g) o dever da autora e Hélio Recedive Borges, reconvindos, de 

pagarem a multa rescisória contratual no importe de R$ 24.147,90 

(reconvenção). Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de 

prova oral postulada pelas partes, consistente apenas na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Indefiro o 

depoimento pessoal das partes, uma vez que as declarações das partes 

já foram delineadas na fase postulatória. Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16/04/2020, às 14 horas. Desde já ficam 

os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, considerando que as partes possuem advogados constituídos 

nos autos, ficam elas intimadas da solenidade por meio de seus patronos. 

Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. L. (AUTOR(A))

RAFAELLI CRISTINA DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003022-65.2020.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela 

antecipada de urgência” proposta por Alice Beatriz de Lima representada 

por Rafaelli Cristina dos Santos Lima, em desfavor de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, sustentando, em síntese, que mantém 

vínculo contratual de assistência de saúde com a requerida desde o dia 

26/11/2019, por meio do contrato 056.0117.887000.02-5. Segue alegando 

que é portadora de encefalopatia crônica não evolutiva, tendo sido 

indicado pela médica que lhe acompanha o tratamento de PediaSuit e 

equoterapia, os quais foram negados pela requerida, sob o argumento de 

que não constam no rol da ANS. Assim, visa a concessão de tutela de 

urgência para obrigar a requerida a custear serviço essencial à 

reabilitação ortoneurofuncional da autora, mediante o tratamento por meio 

de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional dentro de Protocolo 

PediaSuit, bem como equoterapia, sob pena de multa. Juntou documentos 

nos ids. 28673023 a 28673040. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de tutela 

antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, 

formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no 

intuito de adiantar seus efeitos. A tutela antecipada, ou satisfativa, 

depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade 

da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de 

tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. De entrada, 

constato que a relevância da fundamentação encontra-se 

consubstanciada nas cópias dos documentos pessoais e por aqueles 

encaminhados pela requerida (ids. 28673039, 28673040, 28673037, 

28673033), que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de 

consumo entre as partes. In casu, verifico que a parte autora possui 

quadro de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor importante 2º 

infecção congênita (encefalopatia crônica não evolutiva), conforme laudo 

médico exarado pela Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT 8.110), a 

qual consignou, in verbis: No seu quadro clínico apresenta hipotonia global 

com sustento de tronco, espasticidade de membros com encurtamento de 

tendões. Apresenta disfagia e atraso de linguagem. Já esteve em 

seguimento com estimulação de equipe multidisciplinar convencional, 

porém com pouca evolução do quadro clínico. (id. 28673038) Deste modo, 

a médica ressaltou: Oriento a estimulação com o PROTOCOLO PEDIASUIT, 

intercalando período de manutenção com 40 horas/mensais e intensivo 

com 80 horas/mensais de acordo com sua evolução e adaptação. Dentro 

do protocolo oriento, se possível, a realização de fisioterapia, 

fonoaudióloga, terapia ocupacional e equoterapia. (id. 28673038) Lado 

outro, a requerida emitiu parecer negando o tratamento, sob o argumento 

de que “o método solicitado não consta no rol de cobertura obrigatória 

pelos planos de saúde”, conforme se infere dos ids. 28673039 e 

28673040. Não obstante a negativa da requerida, indene de dúvida a 

necessidade de realização do tratamento pela autora, conforme 

devidamente constatado por laudo médico. Nesse sentido, colaciono 

recente aresto proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE 

URGÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. MUSICOTERAPIA. 

EQUOTERAPIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Consoante a redação do artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de 

urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incide o Código de 

Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os 

administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do 

artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior 

Tribunal de Justiça e o artigo 35 da lei nº 9.656/1998. 3. As coberturas de 

procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo 

editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da lei nº 

9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma 

lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar 

o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado 

art. 10. 4. Assim, ao menos em análise sumária, tem-se como devida a 

cobertura postulada, sobretudo porque concernente a tratamentos 

recomendados pelos profissionais da saúde assistentes para patologias 

incontroversamente cobertas pelo plano de saúde (paralisia cerebral e 

epilepsia), haja vista a não taxatividade do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS, o que implica o reconhecimento da 

probabilidade do direito alegado. 5. Cumpre consignar que o perigo de 

dano advém do risco de evolução do quadro causado pela enfermidade 

que, consoante incontroverso, acomete a parte autora. 6. Preenchidos, 

assim, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 

70082791609, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 18-12-2019). A par do 

exposto, diante da urgência apontada, tenho como indevida a negativa de 

cobertura dos procedimentos solicitados pela parte autora, uma vez que o 

rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo, ao contrário, elenca os 

procedimentos mínimos que devem ser postos à disposição do 

consumidor, de modo que deve ser reconhecida a preponderância do 

Código de Defesa do Consumidor sobre eventual cláusula contratual 

restritiva, enquadrada como abusiva. Por esse viés, o ato da requerida de 

não ter autorizado o tratamento requisitados pela autora, em princípio se 

mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo atentatório ao Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio matriz do Sistema 

Constitucional Brasileiro. Ressalte-se, ademais, que em se tratando de 

direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta é 

condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de 

ordem burocrática. Nestas condições, presentes os requisitos 

informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que 

se impõe. Posto isso, defiro a tutela de urgência pretendida e determino 

que a requerida autorize os tratamentos indicados pela médica que 

acompanha a autora, especialmente fisioterapia, fonoaudiologia e terapia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 324 de 448



ocupacional dentro de Protocolo PediaSuit, bem como equoterapia, sob 

pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no 

artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias 

multa. Ressalto que o tratamento poderá ser realizado por profissionais e 

centros médicos da rede credenciada da requerida, desde que possuam a 

competência necessária para os cuidados da autora. Em que pese à 

ausência de manifestação expressa da parte autora no interesse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 01/04/2020, às 17h00 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, 

cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002868-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MARTINS DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos n°. 1002868-47.2020.8.11.0002 Vistos, Geraldo 

Martins da Cruz propôs a presente ação declaratória de inexistência de 

debito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de 

urgência em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, 

pretendendo, em síntese, que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de sua 

titularidade, em decorrência da cobrança de fatura eventual, uma vez que 

não concorda com o TOI encaminhado pela requerida. Outrossim, requer 

que a requerida se abstenha de inserir seu nome nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. É a síntese do necessário. DECIDO. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. Nesse 

passo, vejo que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora 

encontra-se presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total 

discussão a origem do débito questionado. Isso porque, a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica é admitida somente nos casos de 

inadimplemento de faturas regulares, sendo inviável em razão de dívida 

decorrente de suposta fraude no medidor da unidade do consumidor. 

Some-se a isso o fato de que inexistem provas de que a parte autora foi a 

responsável por eventual irregularidade no medidor supostamente 

constatado pela requerida, cuja carta ao cliente foi emitida em 25/11/2019 

(Id. 28600609) com valor a recuperar de R$ 5.249,04 (cinco e duzentos e 

quarenta e nove reais e quatro centavos), e aparentemente proveniente 

de vistoria realizada sem a devida informação ao requerente. A esse 

propósito, colho o seguinte aresto: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA DE 

CONSUMO - REVISÃO DO FATURAMENTO - COBRANÇA - CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – (...) 

LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PELO INMETRO - VALIDADE - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO OU FRAUDE DO RELÓGIO PELO 

USUÁRIO - (...) Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pelo consumidor. Não constatado que tenha este 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. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO, decorrente de irregularidade no medidor da 

unidade consumidora. A cobrança indevida de diferença de consumo, 

seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, 

constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo 

arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.” [1] - Negritei. Desse modo, tratando-se de lide que tem 

por base a discussão sobre a cobrança de valores de consumo não 

faturado, tenho como descabido exigir da parte autora prova negativa, de 

modo que a incumbência de comprovar o erro do medidor, a culpa e a 

origem do débito, nestes casos, é exclusiva da requerida. Tampouco há 

que se por em dúvida a presença do “periculum in mora”, ou, querendo, do 

fundado receio de dano, pelo próprio fato do autor ficar sem energia 

elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana. Igualmente, entendo que não deve a 

requerida proceder com a inclusão do nome da parte autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir em razão da inscrição negativa em banco de dados de 

órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por 

base a declaração de inexigibilidade de fatura, 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. Deste modo, considerando a demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido de 

tutela deve ser deferido. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida 

intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da respectiva unidade consumidora em relação à cobrança 

questionada, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, bem como para que se abstenha de incluir o nome da 

parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tão 
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somente em relação à dívida ora questionada, consoante requerido na 

inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 

20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. No impulso, em que pese a manifestação expressa da 

parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 06/04/2020 às 16h00 a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Intime-se a autora 

pessoalmente, uma vez que representada pela Defensoria Pública. No 

mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se pelo Oficial de Justiça Plantonista, 

considerando a urgência da medida ora deferida. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, AP, 

118092/2012, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, 

Data do Julgamento 19/06/2013, Data da publicação no DJE 12/07/2013.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015451-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PIEDADE DA SILVA TORRES (REU)

CASA DOS AQUECEDORES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REU)

COMERCIAL DOÇURA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (REU)

SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015451-98.2019.8.11.0002. Vistos, Jose 

Batista da Silva ingressou com a presente ação declaratória de anulação e 

inexistência de relação jurídica e exclusão do quadro societário com tutela 

antecipada de urgência em desfavor de Sebastião Candido da Silva, Maria 

Piedade da Silva Torres, Palmiro Pereira da Silva, Casa dos Aquecedores 

Materiais para Construção Ltda. e Comercial Doçura Produtos Alimentícios 

Ltda. Determinada a emenda a inicial no Id. 25310734, a parte autora se 

manifestou no Id. 25640903. Indeferida a tutela provisória no Id. 25690404. 

Comunicação da interposição de agravo de instrumento no Id. 26308119. 

Termo de audiência no Id. 28233003. A parte autora aportou aos autos 

pedido de desistência da ação no Id. 28242102. Certidão positiva de 

citação da requerida Maria Piedade da Silva Torres no Id. 28257281. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

28242102 se trata de uma simples manifestação de desistência da lide e 

deve ser acolhido, pois formulado antes do oferecimento da contestação, 

atendendo-se, assim, ao disposto no § 4º, do art. 485, do CPC[1]. Assim, 

muito embora a requerida Maria Piedade da Silva Torres tenha sido citada 

no Id. 28257281, até este momento não apresentou contestação. A esse 

respeito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DESISTÊNCIA DO PROCESSO ANTES 

DA CITAÇÃO OU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – 

HOMOLOGAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA RESISTÊNCIA DO RÉU – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 485, §4º, do 

CPC/2015, dispõe que, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem 

o consentimento do réu, desistir da ação”, ou seja, antes da apresentação 

da contestação, a desistência e consequente extinção do processo fica a 

critério exclusivo do autor, independentemente de quão veemente seja a 

resistência do réu.” (Ap 22021/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, 

Publicado no DJE 30/10/2017) 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 beneficiária da justiça gratuita. 

Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à vista que o 

pedido foi formulado antes da apresentação de defesa. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] § 4o Oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003321-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003321-47.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCELO REZENDE FIRMINO REU: MARCIO DA SILVA Vistos, Marcelo 

Rezende Firmino promove ação de obrigação de fazer c/c dano material 

decorrente de quebra de contrato em face de Marcio da Silva, 

sustentando, em síntese, que em 12/08/2016 adquiriu um veículo 

caminhonete/carroc ABT, marca/modelo GM/D20 CHAMP, ano 1994, placa 

BKS-7273, cor vermelha, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a vista; R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) em 30 dias; R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 08 parcelas de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

mediante serviços prestados do comprador ao vendedor. Aduz que 

efetuou o pagamento dos valores conforme contrato, todavia, o requerido 

não quer mais aceitar o pagamento da última parcela em serviços, 

requerendo que seja paga em dinheiro, com o que não concorda o autor. 

Diante desses fatos e após expor suas razões jurídicas, pugnou pela 

condenação do requerido ao recebimento da última parcela mediante 

prestação de serviços, conforme previsto no contrato, bem como a 

condenação do requerido ao pagamento da multa estipulada em R$ 

13.500,00. A inicial veio instruída com documentos. Despacho inicial 

conforme Id. 7370174. O requerido não foi citado, restando prejudicada a 

realização da audiência de conciliação, consoante termo de Id. 9059152. 

Audiência redesignada (Id. 9880131). No Id. 9982638 a parte autora afirma 

que pagou quase todo o valor da compra do veículo, sendo que o 

pagamento da última parcela restou impossível devido a desacordo da 

parte requerida. No entanto, aduz que necessita do recibo de 

transferência, o qual o requerido se nega a entregar, de modo que requer 

seja concedida tutela de urgência para que seja oficiado ao Detran para 

realizar a transferência do veículo em nome do requerente. Na decisão de 

id. 10085773 o pedido liminar foi indeferido. Designada nova audiência de 

conciliação, esta restou inexitosa (id. 11024302). O requerido apresentou 

contestação no id. 11556231, que veio acompanhada de documentos, 

deduzindo preliminar impossibilidade jurídica do pedido. No mérito disse 

que diante da impossibilidade de determinarem de comum acordo em que 

consistira a parcela paga em serviços, as partes de comum acordo 

realinharam o negócio jurídico firmado apenas 03 dias após a assinatura 

do contrato, tendo o requerendo assumido o compromisso de pagar em 

espécie o valor referente à última parcela. Para tanto, o requerente 

assinou uma nota promissória no valor de R$ 30.000,00, “valor exato da 

diferença entre o valor recebido como entrada conforme contrato e o valor 

remanescente da divida contratada”. Assevera que a assinatura do título 
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de crédito constituiu novação da dívida, o que desnatura a pretensão de 

impor ao contestante uma obrigação que foi substituída por outra. 

Destaca, também, ser indevida a multa contratual, pois sua incidência está 

condicionada ao arrependimento de qualquer das partes quanto ao 

negócio firmado, contudo as partes discutem em juízo a manutenção do 

contrato. Assim, requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a 

condenação do autor nas penas de litigância de má-fé. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 13024581. Na decisão de id. 

14994773 o processo foi saneado, ocasião em que foram afastadas as 

questões prévias, fixados os pontos controvertidos e determinada a 

produção de prova oral. Designada audiência de instrução, esta restou 

prejudicada conforme termo de audiência juntado no id. 16108442. Ao final 

as partes apresentaram alegações finais remissivas às provas dos autos. 

Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Pretende a parte 

autora com a presente ação obrigar o requerido a receber o valor de R$ 

5.000,00 por meio da prestação de serviços, conforme previsão 

contratual, e a condenação do requerido ao pagamento da multa contratual 

no importe de R$ 13.500,00. Pois bem, da análise dos autos observo ser 

incontroverso que houve uma negociação de compra e venda de veículo 

entre as partes, porém incide dúvida quanto à forma de cumprimento da 

última parcela avença em “R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mediante serviços 

prestados do comprador ao vendedor” (cláusula 6ª - id. 6831813), na 

medida em que a parte requerida aduz ter havido novação da dívida por 

meio da substituição da prestação de serviço para pagamento em espécie 

da quantia de R$ 5.000,00. Com efeito, de acordo com o art. 360 do Código 

Civil, dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova 

dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor 

sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude 

de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor 

quite com este. A respeito do tema discorre o doutrinador Hamid Charaf 

Bdne Jr[1]: Verifique-se que a novação objetiva consiste em uma 

modificação substancial do objeto ou em sua natureza. Assim, se a 

modificação é de pouca significância para o conteúdo da prestação, não 

há novação, como ocorre quando o devedor aceita parcelar uma dívida à 

vista, quando concorda em fazer pequeno abatimento de valor, ou quando 

há reforço de garantia" (in). Prossegue o doutrinador que: A intenção de 

novar é identificada, em geral, na incompatibilidade entre a antiga e a nova 

obrigação. Na novação, é essencial que existe uma obrigação pendente 

de cumprimento, para que outra seja criada em substituição. Alterações de 

prazo de pagamento, mudanças de taxas de juros, cláusula penal e 

reforço de garantia não revelam intenção de novar, como já foi observado 

nos comentários ao artigo antecedente." Ainda, nesse sentido, o Código 

Civil Brasileiro é expresso em seu art. 361, in verbis: Art. 361. Não 

havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda 

obrigação confirma simplesmente a primeira. Na hipótese versada, 

descurou a parte requerida de comprovar que realmente as partes tiveram 

o ânimo de novar o contrato de compra e venda de veículo descrito na 

inicial. Isso porque, juntou em contestação apenas uma nota promissória 

que mais se assemelha a uma garantia do negócio do que propriamente 

uma alteração substancial do negócio jurídico primitivo. Aliás, o fato de a 

promissória ter sido assinada três dias após a conclusão do negócio 

fortifica que ela se trata de garantia e não novação. Esperava-se então 

que por meio da prova oral o requerido comprovasse a anuência do autor 

quanto à substituição da obrigação de prestar serviço para pagamento em 

dinheiro. Contudo, designada audiência de instrução ele não arrolou 

nenhuma testemunha. Nesse norte, a toda evidência, não há comprovação 

do alegado pelo requerido, sobretudo porque o contrato escrito acostado 

na inicial faz lei entre as partes e não foi desconstituído por prova robusta 

em contrário, permanecendo, assim, hígidas as suas cláusulas, em 

especial, quanto à forma de pagamento. Ora, é sabido 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”. 

Assim, de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações 

narradas em contestação apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, 

sem qualquer prova robusta de que o autor anuiu e/ou consentiu com a 

alteração da forma de pagamento estipulada no contrato. Portanto, a 

pretensão inicial de condenação do requerido ao cumprimento do contrato 

da forma como pactuado merece acolhimento. Todavia, o pedido de 

pagamento da multa contratual não possui a mesma sorte. Da leitura da 

cláusula contratual observa que a multa seria devida apenas em caso de 

arrependimento do negócio, senão vejamos: “Paragrafo único. Em caso de 

arrependimento a parte que der motivo, pagará a outra o valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de multa”. (id. 6831813). 

Evidentemente que nenhuma das partes manifestou qualquer interesse de 

arrependimento do negócio. Muito pelo contrário, requerem seja dado 

integral cumprimento ao que foi pactuado. Por essas razões, entendo 

indevida a pretensão de recebimento da multa contratual. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim 

de obrigar o requerido a cumprir a última parcela da cláusula 6ª do 

contrato, consistente em receber o valor de R$ 5.000,00 mediante a 

prestação de serviços pelo autor. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento, “pro rata”, das 

custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante 

do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade 

dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos 

termo do § 2º, do art. 85, do CPC. Todavia, por ser o autor beneficiário da 

Justiça Gratuita, declaro suspensa a cobrança das verbas 

sucumbenciais. Quanto à condenação por litigância de má-fé combatida 

pelo 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. Transitada em julgado a sentença, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Código Civil Comentado, 

Coord. Ministro Cezar Peluso, Manole, Barueri - SP, 2007, p. 258/259.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007008-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007008-32.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP EXECUTADO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença movida 

HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP em desfavor de BANCO 

DO BRASIL SA. Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente 

pugnou pela intimação da parte executada para o pagamento do débito. 

Devidamente intimado o executado realizou o pagamento do valor de R$ 

3.820,46 (id. 23342119), porém o exequente não concordou com o valor 

depositado e requereu a intimação do executado para efetuar o 

pagamento do débito remanescente (id. 23438130). Em seguida o 

executado informou o deposito de no valor de R$ 657,62 no id. 28120163, 

ao passo que a parte exequente requereu a expedição de alvará em seu 

favor (id. 28276816). 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 o valor que já se encontra depositado 

nos autos serviu para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro 

extinta a obrigação de fazer invocada nestes autos. De conseguinte, julgo 

extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 
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CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará 

em favor da parte exequente para levantamento do valor depositado em 

juízo pelo executado. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008004-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT OAB - SP130052 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008004-30.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA REU: AM 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI Vistos, 

Royce Connect Ar Condicionado Para Veículos Ltda., devidamente 

qualificado nos autos, propõe a presente ação de cobrança em face de 

AM Comércio de Peças e Assessórios para Veículos Eireli, igualmente 

qualificada, aduzindo, em síntese, atua no ramo de comércio atacadista de 

equipamentos e peças automotivas de gás refrigerado, dentre outras 

atividades comerciais, tendo promovido a venda à requerida de vários 

produtos especificados nas notas fiscais colacionados na inicial, cujo 

pagamento se daria de forma parcelada. Todavia, aduz que a requerida 

não honrou com o pagamento nos prazos avençados e apesar das 

incessantes cobranças e tentativas de realização de acordo, não obteve 

êxito na solução do problema. Diante desses fatos, e após expor suas 

razões jurídicas, requerer a condenação da requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 318.531,32 (trezentos e dezoito mil e quinhentos e trinta e 

um reais e trinta e dois centavos) atinentes às notas fiscais objeto da lide. 

Com a petição inicial vieram documentos (ids. 10389774 a 10389839). 

Designada audiência de conciliação, esta restou inexistosa (id. 11636372). 

A parte requerida apresentou contestação no id. 11981095, aduzindo que 

em virtude de grave crise econômica que assola o país iniciada em 

meados de 2016 a contestante passou por dificuldades financeiras 

dificultando o pagamento das duplicatas emitidas pela parte autora. 

Destaca que foi surpreendida com a presente ação por meio da qual a 

requerente efetuada a cobrança ilegal e abusiva de valores, pois houve o 

pagamento à autora por meio de depósito em conta bancária que não 

foram considerados no cálculo, bem como porque promove a cobrança de 

valores sem a devida nota fiscal e comprovante de entrega de 

mercadoras. Assim, requer seja amortizado da dívida a importância de R$ 

106.265,70 e a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé. 

Juntou documentos. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

no id. 14028270, que veio acompanhada de vários documentos. No 

despacho de id. 20240707 determinou-se a manifestação da parte 

requerida acerca dos documentos juntados pela parte autora, contudo a 

requerida quedou-se inerte. Determinada a intimação da parte autora para 

que juntasse aos autos os documentos de ids. 10389803 e 10389813, ela 

assim manifestou no id. 24644030. Os autos vieram conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Do julgamento antecipado da lide Cumpre 

anotar que a hipótese em apreço comporta o julgamento antecipado, nos 

termos do inciso I, do art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

que os documentos encartados aos autos são suficientes para formar o 

meu convencimento, não havendo necessidade da realização de outras 

provas no presente caso. Do mérito Trata-se de ação de cobrança 

referente às notas fiscais n. 351.122, no valor de R$ 70.857,86; n. 

351.123 no valor de R$ 73.300,00; n. 356.398 no valor de R$ 80.706,57; n. 

358.405 no valor de R$ 53.626,09; n. 338.868 no valor de R$ 112.190,66; 

n. 352.823 no valor de R$ 7.633,61; n. 348.605 no valor de R$ 58.222,27; 

as quais não foram adimplidas no tempo e modo pactuado e até a data da 

propositura desta ação totalizavam a quantia de R$ 318.531,32, 

devidamente atualizada. A parte requerida em sua contestação reconhece 

a existência de relação jurídica descrita na inicial e parte do débito 

cobrado, se insurgindo, contudo, quanto ao valor de R$ 10.824,42, com 

vencimento em 07.07.2016, e os valores de R$ 19.135,79, com vencimento 

respectivamente em 06.08.2016, 05.09.2016 e 05.10.2016, sob a alegação 

de inexistência de nota fiscal e comprovante de entrega das mercadorias. 

Malgrado a insurgência da parte requerida, os valores questionados 

encontram-se devidamente instrumentalizado nos autos por meio das 

notas fiscais n. 351.122 e 351.123 (id. 10389803; 24644270 e 24644272), 

cujo débito nelas inserto foi parcelado, conforme consta das próprias 

notas fiscais, de modo que a somatória do parcelamento mensal de ambos 

corresponde à quantia de R$ 19.135,79 (R$ 7.085,79 - NF 351.122, e R$ 

12.050,00 – NF 351.123). Já a quantia de R$ 10.824,42, segundo apontou 

a parte autora, também é representada pela somatória das parcelas das 

notas fiscais n. 351.122 e 351.123 – R$ 19.135,79 -, com a subtração da 

quantia de R$ 8.311,37 paga pela requerida. Essa informação é possível 

extrair do documento de id. 14028324, o qual aponta o pagamento da 

quantia de R$ 8.311,37 pela requerida e sua amortização sobre os valores 

das indigitadas notas fiscais. Registre-se que o respectivo documento não 

foi impugnado pela parte requerida. Assim, os valores com vencimento em 

06.08.2016, 05.09.2016 e 05.10.2016, no importe de R$ 19.135,79 cada 

um, e o valor de R$ 10.824,42, questionados pela parte requerida dizem 

respeito às NF 351.122 e 351.123, as quais estão devidamente 

acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, 

consoante se observa nos ids. 10389813 e 24644591. Portanto, as 

ilações da empresa requerida não merecem amparo, porquanto a parte 

autora carreou aos autos todas as notas fiscais, acompanhadas de 

comprovantes de entrega de mercadoria, que justificam o débito cobrado, 

cujos documentos não foram ilididos por prova em contrário. Nem mesmo a 

alegação de que houve o pagamento de parte das notas fiscais em 

questão restou devidamente comprovada pela empresa. Além disso, os 

documentos de ids. 14028324 e 14028312 evidenciam que os pagamentos 

informados pela requerida não se destinaram para quitar a dívida sub 

judice, mas sim dívida pretérita existente para com a autora. Enfim, a 

despeito da confissão parcial da requerida, logrou a autora demonstrar 

que, de fato, a dívida postulada possui lastro em obrigação legítima, 

conforme se infere dos documentos encartados junto a inicial, em especial 

pelas notas fiscais, comprovantes de entregas e instrumento de protesto. 

Sendo assim, tenho como devidamente constituída a obrigação pecuniária 

aqui pretendida, não havendo nos autos qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou restritivo do direito postulado na petição inicial. Posto isso, 

julgo procedente o pedido inicial para condenar a requerida AM Comércio 

de Peças e Assessórios para Veículos Eireli ao pagamento de R$ 

318.531,32 (trezentos e dezoito mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta 

e dois centavos) em favor da parte autora, corrigido monetariamente 

desde a propositura da presente ação, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito, em atenção ao 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005258-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA GARCIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005258-24.2019.8.11.0002. Vistos, Ana 

Flávia Garcia Gonçalves ajuizou o presente embargos de execução com 

tutela antecipada em desfavor de Condomínio Terra Nova Várzea Grande 

I. Na decisão de Id. 20797641 foi determinado à emenda da petição inicial. 

A parte autora se manifestou no Id. 21431745. Gratuidade de justiça 

deferida no Id. 21549850. O exequente/embargado manifestou a respeito 
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dos embargos no Id. 22353695, pugnando preliminarmente pela revogação 

da concessão dos benefícios da justiça gratuita concedido a embargante, 

pois teria a mesma uma situação financeira favorável. Na decisão de Id. 

24612912 foi revogado o benefício da justiça gratuita concedido à parte 

embargante e determinado o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. A embargante informou 

interposição de recurso de agravo de instrumento no Id. 25615393. No Id. 

27080859 foi indeferida a liminar de aplicação de efeito suspensivo. 

Negado o provimento ao recurso no Id. 27666332. Por conseguinte 

decorreu o prazo concedido a parte autora, sem que atendesse 

satisfatoriamente o comando judicial. É o relatório. Decido. A parte autora, 

apesar de oportunizado que comprovasse o recolhimento das custas 

processuais complementares, deixou de cumprir essa determinação. O 

recolhimento prévio do preparo constitui ato processual necessário para o 

regular prosseguimento do processo (art. 290 do CPC), assim não tendo 

sido efetuado o pagamento das custas processuais, verifica-se a 

ausência de um dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação 

(arts. 320 e 321), o que acarreta o indeferimento da petição inicial, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do CPC. A propósito, este é o entendimento 

pacífico da jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – 

INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – 

RECURSO DESPROVIDO. O não recolhimento das custas iniciais implica o 

cancelamento da distribuição da demanda, nos termos do art. 290 do CPC. 

(Ap 71620/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO– DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS- DESCUMPRIMENTO - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa pois os documentos juntados pelo autor 

demonstram que ele descumpriu a determinação judicial de retificação do 

valor da causa. A ausência de comprovação de preparo, após intimação, 

é motivo idôneo para o cancelamento da distribuição da ação, sendo 

dispensável a intimação pessoal da parte. (Ap 40779/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro 

extinta a presente ação, com fulcro no artigos 485, inciso I, do CPC e, 

determino o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária, por 

insubsistir contenciosidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003987-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LION DIEGO AQUINO GARCIA (REU)

L. D. A. GARCIA ME - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (Dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 28565117).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000373-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DORTAS DE MATOS (REQUERIDO)

M D DE MATOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 28565105).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015094-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS OAB - MT25092/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE ALVES NETO (REU)

TELMA REZENDE TEIXEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 28697955).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 573564 Nr: 5928-79.2019.811.0002

 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: ELIEUSON RIBEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Almeida Pires de 

Miranda Xavier - OAB:17.650/MT

 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 Elieuson Ribeiro Soares, 

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. 09 determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial, a fim de que este traga aos autos a declaração de 

hipossuficiência, bem como 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 CPC).

Às fls. 11, certificou-se que decorreu em branco o prazo para o autor 

emendar à inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

 Em análise aos autos, verifica-se que o advogado do autor foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de proceder a 

juntada da declaração de hipossuficiência, bem como 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 do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse do autor 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.: 569193 Nr: 3389-43.2019.811.0002

 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: ANA FRANCISCA DE AMORIM E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 
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SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9530

 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 pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, 

proposta por Ana Francisca de Amorim e Souza em face de Massa Falida 

Compre Mais Supermercados Ltda., objetivando a inclusão do crédito 

reconhecido perante a Justiça do Trabalho.

Em análise dos autos, verifica-se que a autora alega ser credora da falida 

no importe de R$ 8.770,83 (oito mil setecentos e setenta reais e oitenta e 

três centavos), atualizado até 25/05/2017, representado por uma Certidão 

para Habilitação de Crédito Trabalhista (fls. 10).

O Administrador Judicial e o Ministério Público, às fls. 27/29 e 30, 

manifestaram-se pela intimação do autor, para que este procedesse à 

atualização do crédito até a data da decretação da falência, que se deu 

em 25.05.2017.

Pois bem, da análise detida dos autos observa-se que a autora instruiu o 

processo devidamente nos termos do artigo 9°, II, da LRF, tendo juntado 

aos autos: a) certidão de crédito atualizada até a data da decretação da 

falência (fls. 10 e 21); b) Cópia da ata de audiência de conciliação (fls. 

12/13) e c) cálculo pormenorizado da justiça trabalhista (fls. 15/19).

Assim, renove-se a intimação do Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381018 Nr: 27493-75.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE CRISTINA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LOUZITCH DA SILVA 

- OAB:17532/MT

 Vistos, etc.

Pois bem. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações.

Assim, intime-se a parte devedora por meio de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 

152/182, 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.

Cumpra-se. Intime-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 377152 Nr: 24667-76.2014.811.0002

 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: ODILSON PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

Odilson Pires da Silva em desfavor de Embratel – Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença, a parte requerida realizou o 

depósito do valor de R$ 7.142,66, às fls. 104/109.

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. 111).

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 da parte requerente para levantamento do 

valor consignado em juízo pelo requerido.

 Intime-se a parte requerente pessoalmente, acerca da transferência 

efetuada

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406188 Nr: 14644-37.2015.811.0002

 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: RGS, KELY CRISTINA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

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

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Inicialmente determino a retificação do polo ativo para que conste como 

autor Robert Gordon Silva.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO proposta por Robert Gordon Silva em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT LTDA.

Após o trânsito em julgado da sentença, o requerente pugnou pelo 

cumprimento de sentença (fls. 149/151).

A parte requerida compareceu nos autos e procedeu com o depósito 

voluntário na quantia de R$ 3.542,10, relativo à condenação imposta na 

sentença (fls. 152/156).

Em seguida, o requerente manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pelo requerido e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 159).

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 da parte requerente para levantamento do 

valor consignado em juízo pelo requerido.

 Intime-se o requerente pessoalmente, acerca da transferência efetuada.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410813 Nr: 17093-65.2015.811.0002

 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: PAULO CESAR RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por Paulo Cesar Rodrigues Lima em desfavor de Itaú Seguros De 

Auto e Residência S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença, o requerente pugnou pelo 

cumprimento de sentença (fls. 144/149).

A parte requerida compareceu nos autos e procedeu com o depósito 

voluntário na quantia de R$ 5.143,29, relativo à condenação imposta na 

sentença (fls. 150/153).

Em seguida, o requerente manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pelo requerido e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 154).

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 da parte requerente para levantamento do 

valor consignado em juízo pelo requerido.

 Intime-se a parte requerente pessoalmente, acerca da transferência 

efetuada.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431353 Nr: 1737-93.2016.811.0002

 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: ILMA MARIA RODRIGUES DA CUNHA ARRUDA, 

ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 6.565/O, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 

17.631/O, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR GONZAGA NETO - 

OAB:10.937/DF, ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - OAB:39.684 

OAB/DF, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que em razão da divergência apontada 

pelo habilitante, os autos foram encaminhados ao Contador Judicial para 

apuração do valor devido de acordo com a sentença proferida nos autos 

(fls. 84).

Às fls. 85 aportou aos autos planilhas de cálculo elaboradas pelo 

Contador Judicial na qual apurou a existência de um saldo devedor 

remanescente no valor de R$ 664,25.

Em seguida as partes foram devidamente intimadas para manifestarem a 

respeito do cálculo, sendo que autor apresentou manifestação 

concordando com o valor apurado pelo contador judicial, conforme se 

observa às fls. 86.

Em seguida, os procuradores da Massa falida e o Administrador Judicial 

substituído trouxeram aos autos cálculos elaborados no site DrCalc.net 

(fls. 104 e 90, respectivamente), apontando o valor inferior ao apurado 

pela Contadoria Judicial (fls. 85).

Determinado a manifestação da atual Administradora Judicial esta 

apresentou manifestação concordando com os cálculos apresentados 

pela Contadoria Judicial, ao passo que informa que realizou os cálculos de 

atualização, conforme determinado na sentença, no site do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios e também obteve o montante 

apurado pela Contadoria Judicial (fls. 108/109).

Pois bem, em que pese à insurgência da parte requerida verifica-se que o 

cálculo apresentado pelo Contador Judicial encontra-se em consonância 

com as determinações contidas nos autos.

Desse modo, homologo o cálculo apresentado pelo Contador deste juízo 

às fls. 85, tendo em vista que este se encontra em consonância com as 

determinações contidas nos autos, razão pela qual fixo a quantia de R$ 

664,25, como saldo devedor remanescente.

Outrossim, expeça alvará com o valor da diferença indicado às fls. 85, 

destacando-se o percentual de 25% 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 401289 Nr: 12001-09.2015.811.0002

 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: LUIZ RODRIGUES DE LAVOR, VALOR ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, 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.

 Acolho a manifestação da Administradora Judicial de fl. 115.

Intimem-se os procuradores da Massa Falida, para em 05 (cinco) dias 

manifestar-se sobre os cálculos apurados pela Contadoria Judicial.

Com a juntada da manifestação, renove-se a intimação da Administradora 

para se manifestar nos autos, também no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para as deliberações.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431354 Nr: 1738-78.2016.811.0002

 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: ODENIR DE GOES, 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.

 Acolho a manifestação da Administradora Judicial de fl. 96.

Intimem-se os procuradores da Massa Falida, para em 05 (cinco) dias 

manifestar-se sobre os cálculos apurados pela Contadoria Judicial.

Com a juntada da manifestação, renove-se a intimação da Administradora 

para se manifestar nos autos, também no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para as deliberações.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443894 Nr: 8775-59.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDO LOPES DA CONCEIÇÃO, 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, 

VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 Vistos, etc.Compulsando os autos, verifica-se que em razão da 

divergência apontada pelo habilitante, os autos foram encaminhados ao 

Contador Judicial para apuração do valor devido de acordo com a 

sentença proferida nos autos (fls. 76/76).(...).Desse modo, homologo o 

cálculo apresentado pelo Contador deste juízo às fls. 85, tendo em vista 

que este se encontra em consonância com as determinações contidas 

nos autos, razão pela qual fixo a quantia de R$ 755,18, como saldo 

devedor remanescente.Outrossim, expeça alvará com o valor da 

diferença indicado às fls. 85, destacando-se o percentual de 30% 

referente aos honorários advocatícios contratuais, a ser depositado nas 

contas bancárias indicado às fls. 76.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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419587 Nr: 21803-31.2015.811.0002

 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: ROSELI ALVES DA SILVA, VALOR ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL

 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.

Diante da divergência da parte requerida e da Administradora Judicial 

quanto ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (fls. 90), necessário 

se faz nova remessa dos autos ao Contador do juízo.

Desse modo, deverá o servidor formular novo cálculo, para elaboração do 

cálculos de atualização do crédito, devendo ter como termo inicial a partir 

do dia 30/06/2015 até a data da expedição do alvará, 07/03/2017, nos 

termos da sentença.

Com os cálculos nos autos, intimem-se as partes para manifestação, 

inclusive o Ministério Púbico. Prazo: 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 571360 Nr: 4656-50.2019.811.0002

 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: JOSÉ EDNALDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GORETTI D. RAPOSO - 

OAB:AL 3.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Vistos.

Trata-se de Habilitação de Crédito proposta por José Ednaldo Pereira, em 

desfavor de Massa Falida Alcopan – Álcool do Pantanal Ltda, já 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Na decisão proferida às fls. 09 determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial, a fim de que este traga aos autos procuração ad judicia, 

bem como 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 CPC).

Às fls. 11, certificou-se que decorreu o prazo “in albis” para o autor 

emendar à inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

 Em análise aos autos, verifica-se que o advogado do autor foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de proceder a 

juntada de procuração ad judicia, bem como 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 do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse do autor 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 451223 Nr: 12426-02.2016.811.0002

 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: THAYNARA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 17.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Diante do princípio do contraditório e da ampla defesa, determino que 

intime-se a parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestar-se acerca dos documentos juntados às fls.146/160 e requerer 

o que entender de direito.

Na oportunidade, determino que seja desentranhada dos autos a petição 

juntada fls. 128/138, pois se tratam de documentos distintos da presente 

ação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436695 Nr: 4999-51.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED PLANOS DE SAÚDE, REDE BRASIL 

VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32.349/SC, ANA KATTARINA B. NÓBREGA - OAB:OAB/PB 12.596, 

JANINE GIRARDI - OAB:39.458/SC, LEILA DO BOMFIM ROLIM - 

OAB:17568

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA manifestar em 05 (CINCO)dias, 

acerca da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283303 Nr: 2152-18.2012.811.0002

 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: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON VIEIRA DE BRITTO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, através dos seus patronos para providenciar 

o preparo das cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Alta 

Floresta - MT e Nova Monte Verde - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208985 Nr: 4792-33.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MARCHESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI CLEPOLDI LOREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANEO DA SILVA 

FILHO - OAB:, KARLA PALOMA BUSATO - OAB:11775

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, se ainda possui interesse na realização da citação via edital, 

ante a não localização do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452371 Nr: 12941-37.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENER GOMES DOS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, acerca do pagamento pela parte requerida às fls. 110/113

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426544 Nr: 25400-08.2015.811.0002

 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: WILLIAN VALE BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar CONTRARRAZÕES DE 

APELAÇÃO no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415524 Nr: 19615-65.2015.811.0002

 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: ADEMIR FABRIS ALIPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 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 GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, quanto ao pagamento de fls. 109/111.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442943 Nr: 8316-57.2016.811.0002

 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: JAJ, JOSÉ ROBERTO JOAQUIM FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos.

Tendo em vista a não localização da parte autora, em atenção ao disposto 

na Súmula 240 do STJ, intime-se a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar e requerer o que entender de direito. Consigno que a ausência 

de manifestação implicará na anuência tácita com a extinção do feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436659 Nr: 4974-38.2016.811.0002

 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: GENELICE ROSA BRANDÃO BISPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 Vistos.Observo 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: (...).Ademais considerando que a parte requerida 

alegou em contestação que a autora não requereu administrativamente o 

pagamento da indenização e a parte autora em sua peça inicial requer o 

recebimento do saldo remanescente, verifica-se necessário, que a parte 

autora esclareça a sua pretensão na presente demanda.Assim, determino, 

venha à parte autora, em consonância com os egrégios tribunais pátrios, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, bem como esclarecer o que pretende na presente 

demanda conforme mencionado acima, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437851 Nr: 5611-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON BATISTA DO AMARAL, JOSE JESUS QUEIROZ, 

MARLETE BATISTA DE AMARAL, MICHELLY BRUNA AGUILAR 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:MT 10.228

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE IMPUGNADA, 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. 81, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

VITÓRIA ALMEIDA DA SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336310 Nr: 4747-19.2014.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: ERMÍDIO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/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$ 242,55 totalizando em R$ 

655,95, conforme cálculo de fls. 206, 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.: 425456 Nr: 24860-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO VIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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. 139, 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.: 423678 Nr: 23928-69.2015.811.0002

 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: JOILTON BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES Para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379278 Nr: 26223-16.2014.811.0002

 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: SIUEY FELIPE DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para manifestarem no prazo de 

15(quinze)dias, acerca do laudo pericial de fls. 131/134.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437302 Nr: 5303-50.2016.811.0002

 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: EDIMAR FARIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos,

 Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida quando da 

apresentação da contestação, aportou aos autos suposto áudio em que o 

autor informa a perda do cartão de crédito junto com a sua senha, contudo 

esse juízo verificou que a mídia digital (CD ROOM – fl. 36), contendo a 

respectiva gravação fora extraviada dos autos.

Sendo assim, considerando a imprescindibilidade da prova, determino 

venha à parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos à 

mídia digital, a fim de viabilizar o julgamento da presente demanda.

As providências necessárias.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020.

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: 1020684-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO SOUZA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(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: 

1020684-76.2019.8.11.0002. AUTOR(A): AURELINO SOUZA AGUIAR REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Aurelino de Souza Aguiar em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Sinop, visando a realização de cintilografia miocárdica. Os 

autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e 

parecer, que consignou: “O procedimento pleiteado é assegurado pelo 

SUS, é um procedimento do componente de alta complexidade, onde o 

gestor Estadual é o responsável”. Havendo risco de morte ou notícia de 

prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza 

antecipada para determinar que os Requeridos, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, promovam o agendamento e a realização do exame de 

cintilografia miocárdica (conforme relatório médico anexo) em favor da 

parte autora, por intermédio do órgão de saúde, responsabilizado por 

providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o 

Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Sem prejuízo e 

tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto 

ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

transferência da parte até o local de realização do procedimento fica 

atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) 

de Saúde, ou quem lhe faça(m) às 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 
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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. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002696-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE APARECIDA HERMES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002696-08.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ADELAIDE APARECIDA HERMES 

RIBEIRO REU: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora, bem como 

prioridade de tramitação ao se tratar de pessoa idosa, se o caso. 

Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela, proposta por Adelaide Aparecida Hermes Ribeiro 

em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Alto Garças, 

visando compelir os Requeridos a fornecerem o medicamento 

Imunoglobolina Humana 5g, diante do diagnóstico de Polineuropatia 

Inflamatória – Neuropatia Motora Multifocal (CID 10 G 61.8). 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, verifico que a 

conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 0109/2020, aponta que: 

“Imunoglobulina Humama: É uma imunoglobulina humana polivalente, para a 

administração intravenosa, com um amplo e consistente espectro de 

anticorpos opsonizantes e neutralizantes contra bactérias, vírus,toxinas 

bacterianas e outros agentes patogênicos. Registro na ANVISA: Sim. 

Assegurado no SUS: Sim, mas não para a patologia da autora. 

Responsabilidade de Atendimento: É assegurado pelo SUS, por meio do 

Componente ESPECIALIZADO da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo 

responsabilidade do Estado (aquisição e distribuição) deste fármaco”. 

Considerando que o laudo médico apresentado pelo paciente comprova a 

necessidade do uso do referido fármaco para total controle da doença, 

esvazia-se qualquer discussão acerca do direito de fornecimento, já que a 

saúde, além de obrigação do Estado, é direito social e garantia imodificável 

do cidadão (Art. 196 da CF). Nesse sentido, na esteira do artigo 15, § 7º, 

inciso I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Assim, com relação ao medicamento solicitado, há, em 

cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC). Lado outro, o fato de 

tratar-se de medicamento não disponibilizado pelo SUS não pode constituir 

óbice ao exercício do direito subjetivo à saúde, “conseqüência 

indissociável do direito à vida” (RE 271.286/RS), máxime porque não 

demonstrado ser o caso de medicamento experimental ou sem registro no 

país, somenos que sua aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos 

cofres públicos. Outrossim, importa acentuar, no que tange à efetivação 

do direito à saúde, há competência comum de todos os entes da 

federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 quanto à 

responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios. Em face da 

responsabilidade solidária dos entes federados pelo implemento de ações 

e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, é facultado ao 

cidadão exigir a efetivação do direito (que lhe é assegurado 

constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em separado ou de 

forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir quais as atribuições 

concernentes à União, aos Estados ou ao Município. Aliás, em julgamento 

de questão relacionada ao fornecimento de medicamentos, a nossa Corte 

Máxima no julgamento do RE nº 855.178, realizado sob o regime da 

repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência sobre a 

responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar 

assistência à saúde. Eis a ementa do referido precedente: “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.” (RE nº 

855.178 RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015). E, mais recentemente, 

confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO 

À SAÚDE - PRELIMINAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

PÚBLICOS - INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - MÉRITO - 

FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - BORTEZOMIB - CÂNCER - 

INEFICÁCIA DE TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - CACON'S 

- UNACON'S - COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E 

NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar o serviço 

de saúde de forma gratuita, quando inexiste política pública específica 

para a disponibilização do tratamento médico vindicado, é de qualquer dos 

entes federativos, conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada. 2. O 

direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste 

a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável 

do direito à vida. 3. Para os pacientes portadores de câncer, foi instituído 

tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta 

Complexidade em Saúde (UNACONs), criados pelo SUS. 4. Comprovado 

que a paciente faz seu tratamento clínico em uma UNACON, que já foi 

submetida à quiometerapia sem êxito, e que não há outra opção de 

tratamento eficaz no SUS, o fornecimento do medicamento pelo ente 

estatal é medida que se impõe. 5. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.124153-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 23/01/0020, publicação da súmula em 24/01/2020). Sendo assim, no 

caso em tela, o(s) Requerido(s) são responsáveis pela manutenção da 

vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais 

direitos mediante o custeio/fornecimento do medicamento pleiteado, 

conforme laudo médico acostado na inicial. Diante do exposto, concedo a 

tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) 

Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento 

“Imunoglobolina Humana 5mg”, observando o princípio ativo e sem 

preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como 

submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do 

trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o 

que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar 

diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o 

prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento. Determino, desde pronto, 

que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do 

medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este 

juízo imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem 

lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização 

de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o 

encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Decorrido o prazo sem 

cumprimento, constatada a necessidade de aquisição de medicamento não 

disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado 

ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de 

Estado de Saúde, determino que a aquisição da medicação pleiteada se dê 

pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos. Fica(m) 

a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito 

voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um 

trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em 

conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio 

judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o 

levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido 

em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período 

de 03 (três) meses. Anoto que somente será objeto de aquisição o 
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medicamento com prazo de validade superior a 12 (doze) meses. O 

medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual 

caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF 

– Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na 

Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente 

com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente 

Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva 

Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da 

medicação. Ressalto que a demandante deve submeter a nova avaliação 

médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção 

do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação 

médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o 

Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça. Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Sem prejuízo, 

cite(m)-se a parte Requerida 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). À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019335-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

NERI CAETANA DE ALMEIDA OAB - 480.271.626-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019335-38.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA 

REPRESENTANTE: NERI CAETANA DE ALMEIDA REU: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de ação Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta no interesse de Angela Cristina de Almeida, objetivando 

a transferência para Unidade de Terapia Intensiva-UTI. Deferida a 

antecipação de tutela em ID 27140987. Em ID. 27803809 juntou-se aos 

autos Parecer Técnico nº 329/2019/CURUELH/ATCRUE constando a 

informação que a paciente encontrava-se internada para estabilização do 

quadro para posteriormente ser submetida ao procedimento cirúrgico. 

Assim, intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do cumprimento 

da decisão de tutela de urgência antecipada por parte dos Requeridos. Em 

caso de cumprimento, aguarde-se o decurso de prazo das intimações 

realizadas nos autos. Após, proceda a Secretaria Judicial com a prática 

dos atos ordinatórios. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000954-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNON FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1050996-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA GONSALES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

LUIZ ANTÔNIO POSSAS DE CARVALHO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1050996-15.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: 

SEBASTIANA DA SILVA GONSALES IMPETRADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIÁBA -MT, LUIZ 

ANTÔNIO POSSAS DE CARVALHO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Vistos, Tendo em vista o pedido retro 

(Id 25844377), 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014466-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RABELO FLORENCIO (REQUERENTE)

IVALDETE RABELO FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER MOURA ZEMUNER OAB - MT25793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1014466-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA 

RABELO FLORÊNCIO, IVALDETE RABELO FLORÊNCIO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VERA 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: 1016573-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCINA DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE JOVELINA DIAS DE CARVALHO OAB - MT9909-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016573-49.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ERCINA DIAS DE CARVALHO 

RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo 

em conta a natureza da presente ação cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência, pois 

personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo extinto o feito 

sem resolução de mérito, em razão de carência superveniente, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002856-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA MARIA DE DEUS DA IGREJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

LEONICE APARECIDA DA IGREJA OAB - 024.151.041-40 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

PJE nº. 1002856-33.2020.8.11.0002. Vistos, Defiro a parte Requerente os 

benefícios da justiça gratuita, bem como a prioridade de tramitação por 

tratar-se de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. Trata-se de Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Osvaldina Maria de Deus da Igreja, neste ato representada 

por sua filha Leonice Aparecida da Igreja contra o Estado de Mato Grosso 

e Município de Nova Mutum, alegando, em síntese, o que segue. A autora 

está internada no Hospital Municipal de Nova Mutum, Estado do Mato 

Grosso, em gravíssimo estado de saúde, conforme Relatório Médico, com 

necessidade de internação em leito de UTI com seguimento cardiológico, 

sendo quadro o urgente. O documento médico atesta que a paciente é 

diabética, hipertensa e renal crônica não dialítica, vítima de acidente 

vascular isquêmico agudo após realização de cateterismo cardíaco, 

portadora de doença coronariana obstrutiva grave, evoluindo com infarto 

agudo do miocárdio, instabilidade hemodinâmica e congestão pulmonar, 

mantida sob sedação, droga vasoativa, ventilação mecânica e suporte 

clínico, desde 29/01/2020. 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 seguimento 

cardiológico, com urgência, conforme pedido médico. Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizada a 

internação em UTI em hospital que tenha suporte cardiológico. 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 suporte cardiológico (conforme 

indicação médica anexa), no prazo de 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 a 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: 1003027-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICILIANE SANTOS ALMEIDA OAB - 024.190.011-50 

(REPRESENTANTE)

CORINA PISSATO OAB - MT23905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

PJE nº. 1003027-87.2020.8.11.0002. Vistos, Defiro a parte Requerente os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Solange Maria dos Santos, neste ato representada 

por sua filha Gleiciliane Santos Almeida contra o Estado de Mato Grosso e 

Município de Várzea Grande, alegando, em síntese, que se encontra 

internada no Pronto Socorro de Várzea Grande desde às 11 horas e 10 

minutos, com quadro clínico de “Cefaleia Holocranianade de grande 

intensidade, sendo evidenciado quadro de hemorragia subaracnóide 

espontânea, HH 1/M FISCHER 3”, necessitando com urgência ser 

transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com suporte 

neurológico, ante a gravidade do quadro. 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 

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 neurologista 

(conforme indicação médica anexa), no prazo de 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 
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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: 1000880-32.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO PEREIRA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Município de Rosário Oeste (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1000880-32.2019.8.11.0032. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: CIRO PEREIRA DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, SECRETARIA ESTADUAL 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: 1057865-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WALDIR SANTOS E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1057865-91.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO 

WALDIR SANTOS E SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ Vistos, Defiro a parte Autora os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer com pedido 

de tutela provisória de urgência proposta no interesse de Antônio Waldir 

Santos da Silva, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Cuiabá, visando o fornecimento do medicamento Sunitinibe 50mg, diante do 

diagnóstico de carcinoma de células claras do Rim – (CID10: C 64.0). Os 

autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e 

parecer, dado a urgência e relevância do caso, que consignou: Registro 

na ANVISA: Sim. Assegurado no SUS: Os estabelecimentos de saúde 

credenciados no SUS e habilitados em oncologia – os UNACONs são os 

responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, 

livremente, padronizam, adiquirem e fornecem. Quanto a urgência: há 

urgência”. Pois bem. Nos termos do art. 196 da Constituição da República 

(CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

representando, assim, uma garantia constitucional para o indivíduo. Vale 

destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único 

de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, 

Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). Insta destacar, por oportuno, que no REsp 

1657156, o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes parâmetros 

para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos 

do SUS: “(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” A 

necessidade do medicamento resta comprovada, tanto por documentos 

trazidos pela parte Requerente, quanto pelo parecer do NAT. Da mesma 

forma, o custo do medicamento torna inviável a aquisição pela parte 

Requerente. Tenho que restou comprovado nos autos que nem a parte 

Requerente, nem sua família, possuem condições financeiras de 

assegurar o custeio de seu tratamento, que é de caráter notoriamente 

imprescindível. Presente, dessa maneira, a hipossuficiência. Importante 

salientar que, apesar de o STJ exigir como requisito a ineficácia, para o 

tratamento da moléstia, dos outros fármacos fornecidos pelo SUS, fica 

límpido, através do parecer, que o tratamento do câncer não é similar ao 

de outras doenças, em que há medicamentos padronizados e 

escalonados para a patologia. No caso do tratamento oncológico, os 

medicamentos são entregues ao se analisar o caso concreto, não de 

forma direta, mas, como dito, por intermédio de ações e programas das 

unidades especializadas no tratamento das neoplasias. Dessarte, não há 

que se exigir, no caso concreto, a ineficácia de outros fármacos, eis que 

o tratamento contra o câncer é feito de forma integral e integrada. Verifico, 

portanto, haver indícios, à saciedade do juízo, no sentido da 

imprescindibilidade de que a demandante tenha acesso ao medicamento 

pleiteado na presente ação, para a manutenção da vida e da integridade 

física. Presentes, por conseguinte, o perigo de dano e a probabilidade do 

direito elencado no art. 300 do Código de Processo Civil. Com tais 

considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, 

bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente 

a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar o 

fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos 

termos do receituário médico e, se necessário, de utilização hospitalar do 

medicamento que seja por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou 

Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade 

Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados 

perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia –UNACON. Concedo o prazo de até 48h para cumprimento. 

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Comunique(m)

-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da 

referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Certificado o prazo sem cumprimento da decisão de 

tutela antecipada e à vista dos Enunciados nº 53 e 56 de Conselho 

Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (Enunciado nº 53 - 

Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo 

princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do 

produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de 

Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, 

estabelecido pela CMED; Enunciado nº 56 - Havendo depósito judicial ou 

sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, 

produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da 

parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas 

hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e 

fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros 

poderão ser observados), intime-se a parte Requerente para apresentar 

03 (três) orçamentos atualizados. Em seguida, procedo ao bloqueio do 

numerário necessário ao custeio pretendido, via sistema Bacen Jud, junto 

aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde 
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de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), que será pago diretamente 

ao estabelecimento que comercializa o produto e que apresentar a menor 

cotação, mediante a entrega a parte Requerente que deverá comprovar 

em juízo o seu recebimento, sob as penas da lei (Enunciado nº 55 - O 

levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos 

processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e 

prestação de contas periódica). Sem prejuízo, cite(m)-se a parte 

Requerida 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. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020490-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. C. G. (AUTOR(A))

I. H. C. G. (AUTOR(A))

ADRIANA HOFFMANN CAETANO GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GOLICZESKI OAB - MT0013811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos, Recebo a emenda da inicial e defiro a inclusão do Município de 

Rondonópolis no polo passivo. Defiro a assistência judiciária gratuita à 

parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência antecipada em que Mirela Hoffmann Caetano 

Guerra e Isabela Hofmann Caetano Guerra, representadas pela sua 

genitora Adriana Hoffman Caetano Guerra, postulam em desfavor do 

Estado do Mato Grosso, o encargo referente ao fornecimento da vacina 

para inalantes (ácaros/fungos), vez que a as partes são portadoras de 

asma brônquica e rinite alérgica persistente. Encaminhado os autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico, verifico que a conclusão do parecer 

apresentado pelo NAT nº 0952/2019, aponta que: “Registro na ANVISA: 

Vacina não se trata de fármaco, e sim o vírus atenuado para produzir 

anticorpos através do Sistema Imunológico. Quanto a Receita médica: sim 

Assegurado no SUS: Não assegurado pelo SUS. Quanto ao pedido: As 

vacinas (tratamento requerido) são porções do causador do processo 

alérgico que serão administrados por via oral ou subcutânea. ESTE 

TRATAMENTO NÃO É DISPONIBILIZADO PELO SUS. Quanto à urgência do 

procedimento: não há urgência; não há risco de vida; não há risco da 

perda de oportunidade de tratamento; não há risco para terceiros; não há 

evidências de sofrimento intenso. Não há justificativas técnicas para a 

aludida urgência do pleito. O tratamento é indisponível na rede pública de 

saúde. Há medicamentos disponíveis na rede SUS para o tratamento das 

alergias alimentares e respiratórias, porém, quando dos episódios 

sintomáticos, não como tratamento dessensibilizante realizado pelas 

aludidas vacinas. ” 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). No caso em tela, verifica-se que a conclusão 

do parecer apresentado pelo NAT aponta que há medicamentos 

disponíveis na rede SUS para o tratamento das alergias alimentares e 

respiratórias e que não resta configurada a hipótese de urgência e/ou 

emergência médica. 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. 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 efetiva e demonstrada urgência. 

Portanto, não merece deferimento o pedido de tutela de urgência, tendo em 

vista a ausência de risco iminente à vida da paciente e à inexistência de 

qualquer indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da 

formação do contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, 

sabendo da irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de 

saúde pública. 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 a 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). Por envolver 

interesse de menor, dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos 

para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). À Secretaria 

para as providências necessárias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 550974 Nr: 1147-59.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSMM, DVMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte Autora pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não 

sabido, autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 550974 Nr: 1147-59.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSMM, DVMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, com a finalidade de intimar a parte Autora, por meio do seu 

Patrono constituído, para manifestar acerca da certidão de fls. 191, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595876 Nr: 12301-23.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINEIDE FOGAÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Mendonça Pinto - 

OAB:26257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, com a finalidade de intimar a parte Autora, para impugnar a 

contestação de fls. 53/56, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598203 Nr: 12614-53.2016.811.0015

 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: PAULO MEYER, OLGA TARTARI MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, com a finalidade de intimar a parte Autora, por meio da sua 

patrona constituída, para manifestar acerca da carta de intimação 

devolvida juntada às fls. 133, no prazo de 10 (dez) dias.

 Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236084 Nr: 16010-24.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO DOMINGOS DOS SANTOS, LEONARDA MARIA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84312 Nr: 6429-24.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO, ELIENE COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS, 

RICARDO MALDONADO CESPEDES, JACKSON KOHLHASE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDERLY S VARELLA JUNIOR - 

OAB:7.298, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

MARCOS GATTASS - OAB:12.264, Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 541/546, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 325300 Nr: 21701-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: CR ORION LTDA ME, CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, WALACE SANTOS GUIMARÃES, JOÃO CARLOS HAUER, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se as devidas Requisições conforme decisão de fl. 323, com 

destaque dos honorários contratuais e sucumbenciais pleiteados às fls. 

325/328.

Cumpra-se e intime-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004249-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUDIS DO NASCIMENTO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENEDITO CAMARGO DO CARMO (TESTEMUNHA)

NILDA SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

HAMILTON BENEDITO DA SILVA (TESTEMUNHA)

ARLINDO BISPO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004249-61.2018.8.11.0002. REQUERENTE: FLAUDIS DO NASCIMENTO 

MENDES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

Considerando a interposição do Recurso de Apelação, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as nossas 

homenagens. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 30 

de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 90027 Nr: 11222-06.2005.811.0002

 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): JOAO ALBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - 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 da 

prescrição quanto ao débito fiscal do ano 2000 referente ao imóvel n° 

34780.

 No que tange aos débitos fiscais dos anos 2001 à 2004 do referido imóvel 

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.
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Fundamento e Decido.

Restou demonstrado a satisfação da obrigação tributária, bem como o 

pagamento dos honorários advocatícios, quanto aos débitos fiscais dos 

anos 2001/ 2004 do imóvel n° 34780, bem como o pedido de desistência 

referente ao débito fiscal do ano 2000 do referido imóvel, pela ocorrência 

da prescrição intercorrente, 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 2001/2004 do imóvel n° 34780, 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 2000 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 fl. 40.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 393197 Nr: 7324-33.2015.811.0002

 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: SILVIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MINICIPAIS DE VÁRZEA GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao exame dos autos verifico que não houve a intimação do Requerente 

para apresentar a resposta à reconvenção, conforme dispõe o artigo 343, 

§ 1º do NCPC.

Por outro lado, em razão de não constar nos autos laudo médico que 

comprove a alienação mental da Requerente e, para que não pairam 

dúvidas, Nomeio o perito judicial, DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN – Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º andar, Sala: 908, Centro, 

CEP: 78020973, Cuiabá-MT.

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 em 50% para cada ente Requerido, por ser a 

Requerente beneficiária da Justiça Gratuita.

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 aos 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.

 Intime-se a Requerente para apresentar resposta à Reconvenção 

proposta pela PREVIVAG, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 

343, § 1º do NCPC.

 Int. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598750 Nr: 19758-15.2019.811.0002

 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: DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

VÁRZEA GRANDE

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

DE ENERGIA ELÉTRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA AMORIM DE QUEIROZ 

MACHADO - OAB:19.687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.184-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90027 Nr: 11222-06.2005.811.0002

 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): JOAO ALBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar a parte executada a juntar aos 

autos os dados bancários do executadfo para expedição do alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92911 Nr: 2534-21.2006.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCIO M. DE OLIVEIRA-ME, TARCIO 

MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. FLÁVIA BEATRIZ C. DA 

COSTA DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4.632

 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 Restrição anexo nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254315 Nr: 21368-33.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACHECO E MENDONÇA PACHECO LTDA, 

MARIA AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO, VINICIUS MENDONÇA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Moreno Sanches 

Junior - OAB:4.759, Marcelly Moreno de assunção tenutes - 

OAB:11.993, Maria do Carmo de Oliveira Neta - OAB:2978

 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 Restrição anexo nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303240 Nr: 24167-78.2012.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK OESTE COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA, 

JOSE RENATO NUCCI, MAURO BOUGLANGER STIVAL OLIVEIRA, 

PATRICIA SALOMÃO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9.429/MS
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 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 Restrição anexo nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317670 Nr: 14029-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE CUJUS YUTAKA TESHIMA, CLAUDETE TESHIMA DE 

ALMEIDA, KARLA TESHIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora diante do 

pagamento para requerer o quie de direito.

Miguelina Maria da Rosa

2340

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242426 Nr: 20141-08.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARINO BARANCELLI -ME, ARINO BARANCELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22.685/O, FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - OAB:13782 B, 

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22661/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44 totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls. 52, 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.: 261000 Nr: 2977-93.2011.811.0002

 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): COSPLATIC IND. E COM EMBALAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Ramos Caiado de 

Andrade - OAB:42.192/GO, Gustavo A. Heráclio Cabral Filho - 

OAB:28.284/GO

 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. 101, 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.: 244047 Nr: 16569-44.2010.811.0002

 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): SETUP AMINIST. E PARTIPAÇAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Monteiro da Silva 

Moreira - OAB:6740, Jackson Mario de Souza - OAB:4635, Luis 

Aparecido Ferreira Torres - OAB:9056

 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. 92, 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.: 310877 Nr: 6950-85.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT, THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056

 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$ 1.267,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.267,40 totalizando em R$ 

2.534,80, conforme cálculo de fls. 69, 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.: 298614 Nr: 19166-15.2012.811.0002

 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: BENEDITA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE V. GRANDE- 

FUSVAG, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado, (CPC, art. 

477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421838 Nr: 22944-85.2015.811.0002

 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: MARILENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado, (CPC, art. 

477, §1º).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96893 Nr: 6185-61.2006.811.0002

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS DITRIB. DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA, 

CRISTINA MARIA BORGES DE OLIVEIRA, SANTINOME APARECIDO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTINOME APARECIDO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 17069521120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: 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 judicial do veículo placa JZP6630 MT, marca/modelo 

IMP/PEUGEOT ZENITH C, de propriedade da parte executada.

Despacho/Decisão: Vistos...O RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial de 

Veículos") é ferramenta que permite a comunicação eletrônica entre o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, 

possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais 

eletrônicas de restrição de veículos automotores na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores -RENAVAM.Sendo assim, 

DEFIRO o pedido retro a fim de que seja viabilizada a procura de veículos 

em nome do(s) executado(s) por meio do RENAJUD.E no mais, que se 

efetue busca junto ao Sistema INFOJUD, que é base de informações da 

Receita Federal, para fins de obter informações acerca das 3 (três) 

últimas declarações de imposto de renda do(s) devedores(s).Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 284155 Nr: 3147-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE ALMEIDA SILVA, WAGNER 

JUNIOR DA SILVA, JULIO CESAR MOREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19.774/MT, ANDERSON DA SILVA BORGES - 

ESTAGIÁRIO - OAB:19408/E, DEFENSORIA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT - OAB:, Núcleo de Praticas Juridicas do Univag - OAB:

 VISTOS ETC.

Acolho o pedido da defesa do acusado Julio Cesar Moreira Cruz. Abra-se 

vista à Defensoria Pública, para no prazo de 3 (três) dias, indicar 

endereço completo e atualizado do acusado Julio César, sob pena de ser 

decretada a revelia.

Tendo em vista a certidão de fl.320, com fulcro no art.367 do CPP, decreto 

a revelia do acusado Ademilson de Almeida Silva.

 Designo audiência para o dia 09.06.2020 , às 15h30min, visando às 

oitivas das testemunhas Geanne Barbosa de Miranda, Cristiano Benedito 

Batista, Odailson de Almeida Silva, Marcelo da Silva Barbosa e Carlos 

Urbano, bem como o interrogatório dos réus.

Abra-se vista ao Ministério Público para, no prazo de 03 (três) dias, indicar 

endereço atualizado da testemunha Geanne, sob pena de preclusão de 

sua oitiva. Indicado o endereço, intime-se para audiência acima designada.

Os presentes saem intimados. Requisite-se a testemunha Cristiano 

Benedito Batista.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244211 Nr: 5598-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MATO GROSSO-MT, 

ATAÍDE FRANCISCO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OSNI GUIMARÃES, VALDERSON 

WILSON GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:13611/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6.591 

OAB/MT, WELSON DA COSTA RODRIGUES - OAB:13199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - OAB:MT 

12.919, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474

 Intimar o advogado Waldir Caldas Rodrigues (OAB/MT 6591), constituído 

pelo assistente de acusação Ataíde Francisco dos Anjos, para no prazo 

de 05 (cinco) dias se manifestar na fase do Art. 422 do CPP, 

cientificando-o que o Ministério Público já ofereceu rol de 05 (cinco) 

testemunhas para o plenário do júri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 521111 Nr: 25035-80.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR, DIEGO 

CORREA EBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILO FARES ABINADER 

NETO/DEFENSOR PUBLICO - OAB:, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA 

JUNIOR - OAB:13822

 DESPACHO

I - Por necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência para 

o dia 03/03/2020, às 15h20min.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 525366 Nr: 1632-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONEY PAIXAO DE ASSIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 DESPACHO

I - Por necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência para 

o dia 02/03/2020, às 13h30min.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 516448 Nr: 22523-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO FERREIRA 

RIBEIRO LOPES - OAB:36846 OABPR, ROGERIO SEGATTO FERNANDES 

DA SILVA - OAB:41571 AOB PR

 DECISÃOI - Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado por SIDNEI SOARES DA SILVA (fls. 446).II - Instado a se 

manifestar sobre o pedido o Ministério Público o fez pelo indeferimento (fls. 

452/454).É O NECESSÁRIO RELATO. DECIDO.III – A prisão preventiva é 

medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como “extrema 

ratio” da “ultima ratio”. Nos termos da Lei nº 12.403/2011, a prisão 

preventiva terá cabimento se outras medidas cautelares forem 

insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6º).Conforme 

dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva 

poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
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econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal e, como se sabe ela está sujeita a clausula "rebus 

sic stantibus", o que significa dizer que, a uma vez decretada a medida 

cautelar, esta deve permanecer imutável enquanto não ocorrerem 

circunstâncias de relevo que determinem a sua revogação ou 

substituição.Analisando atentamente os autos e os pedidos efetuados 

pelo Réu, observo que os motivos que determinaram a decretação prisão 

preventiva foram bem indicados[...] . IV – Assim, tendo em vista que 

permanecem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida que 

decretou a prisão preventiva do Réu, a manutenção da segregação se faz 

necessária devido aos argumentos expostos em decisão anterior que 

analisou, a preceito, a necessidade da prisão. Assim, à evidência, 

pulveriza-se a necessidade de nova fundamentação. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 516448 Nr: 22523-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO FERREIRA 

RIBEIRO LOPES - OAB:36846 OABPR, ROGERIO SEGATTO FERNANDES 

DA SILVA - OAB:41571 AOB PR

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 29/01/2020 14h30 PROCESSO: 22523-27.2017 CÓD.: 516448

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: ROGÉRIO SEGATTO FERNANDES DA SILVA

Réu: SIDNEI SOARES DA SILVA

Aberta a audiência, constatada a presença, do Advogado do Réu e da 

testemunha MARINS PEDROSO DE SOUZA por vídeo conferência, bem 

como do Ministério Público, ausente a testemunha RENATO. Ouvida a 

testemunha MARINS (não compromissado) por vídeo conferencia 

realizada com a Comarca de Gongoinhas/PR, cujas declarações foram 

gravadas em áudio/vídeo (DVD anexo). 1) O Advogado reiterou o pedido 

de liberdade provisória realizado na audiência do dia 04/10/2019, tendo em 

vista que o Réu se encontra preso desde a data de 24/04/2019, ou a 

substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da 

prisão previstas no artigo 319 do CPP, bem como requereu prazo para 

juntar uma declaração da testemunha RENATO em face deste ser 

caminhoneiro e não ter sido possível a sua oitiva na data de hoje. A seguir, 

pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – DEFIRO o pedido da 

Defesa do Réu. Prazo de 10 (dez) dias. II- Considerando o pedido de fls. 

446 reiterado nesta oportunidade e a manifestação do Ministério Público à 

fls. 452/454 façam-se conclusos os autos para decisão. III- Saem os 

abaixo assinados devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina 

Cristina Teixeira Ormond, estagiária de Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: ROGÉRIO SEGATTO FERNANDES DA SILVA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600784 Nr: 20954-20.2019.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINEY COSTA - OAB:21352

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação do Dr.(a): DINEY LEITE COSTA, via 

DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob as penas do art. Art. 234, do CPC/2015

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548143 Nr: 14097-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ELIAS CANDIA - 

OAB:20.189/OAB-MS

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu , via DJE, que foi designada audiência 

para interrogatório do réu , para o dia 24/06/2020 ÀS 16H, na Comarca de 

RIO BRILHANTE-MS, VARA CRIMINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527755 Nr: 3011-24.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DIVINO SODRÉ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394

 Competência identificada para este processo:

Precatória Criminal

Dados do processo

Número do processo

0701997-62.2020.8.07.0015 Órgão julgador

2ª Vara de Precatórias do DF Data da distribuição

30/01/2020 11:14:12

Jurisdição

Brasília - Fórum Prof. Júlio Fabbrini Mirabete Classe

CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL (355) Valor da causa

0,00

Detalhes do processo

Assuntos

Crimes do Sistema Nacional de Armas (3633)

Polo ativo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Polo passivo

DAVID DIVINO SODRE MONTEIRO - CPF: 882.024.451-91 (REQUERIDO)

Segredo de justiça?

NÃO Justiça gratuita?

NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela?

NÃO

«

Documentos

ID a partir de

 Até

 Documentos

Id

Id na origem

Número

Origem

Juntado em

Juntado por

Documento

Tipo

Anexos

Certidão

54854821 1º Grau 30/01/20 11:14 CASSIA REGINA PINHEIRO NAVARROS 

- Juízo Deprecante Petição Inicial Petição Inicial

 54854822 30112420188110002 1º Grau 30/01/20 11:14 CASSIA REGINA 

PINHEIRO NAVARROS - Juízo Deprecante CARTA PRECATÓRIA - CÓDIGO 

527755 - COMARCA DE BRASÍLIA-DF Carta Precatória

 2 resultados encontrados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 477821 Nr: 787-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO BERTULINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:MT 21.538

 DESPACHO

I - Por necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência para 

o dia 02/03/2020, às 15h45min.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 601487 Nr: 21358-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDIOMAR BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27680-O, MANASSÉS DA SILVA SANTOS - 

OAB:MT 27.437/O

 Antes de analisar o pedido da Defesa e manifestação do representante 

do Ministério Público (fl. 52/61 e 63/64), respectivamente, OFICIE-SE ao 

diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, para que, no prazo de 

(03) três dias, informe se o réu pode ter tratamento ambulatorial adequado 

dentro unidade prisional, instruído o ofício com cópia do Laudo Pericial (fl. 

88/97 – Código 601505).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 574240 Nr: 6365-23.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO ANTONIO MARINO DE JESUS, Dr. 

EDNO DE FRANÇA BARRETO - OAB/MT 10274, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DESIGNADA 

PARA O DIA 12.02.2020 ÀS 16H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600604 Nr: 20865-94.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIORON NUNES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO MAIORON NUNES DUARTE, Dr. 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB/MT 15.304, PARA COMPARECER 

PERNTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE 

ACUSAÇÃO, DIA 13.12.2020 ÀS 15H30, NOS AUTOS DE CARTA 

PRECATÓRIA ORIUNDA DA COMARCA DE POCONÉ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452896 Nr: 13180-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ZACARIAS ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6.610/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO JOELSON ZACARIAS 

ANUNCIAÇÃO, Dr. WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB/MT 6.610, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 13.02.2020 ÀS 15H00

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 369533 Nr: 19089-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/0

 Processo n. 19089-35.2014.811.0002 – Código n. 369533.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Digreciano dos Anjos de Souza.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Visto etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 

555/2014/DEDMCI/MT, em face de DIGRECIANO DOS ANJOS DE SOUZA, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incurso no artigo 

217-A, “caput”, do Código Penal.

No que tange a denúncia relata que a guarnição da Polícia Militar foi 

acionada no dia 13/03/2012, por volta das 22h, na residência situada na 

Rua Rosário Oeste, Bairro Terra Nova, Várzea Grande/MT, onde foi 

informada pela GRAZIELLY DE OLIVEIRA ROSA que o réu teria praticado 

atos libidinosos diverso de conjunção carnal contra sua filha A.C.A.O., 

consistentes em acariciar a genitália da vítima, à época com 03 (três) anos 

de idade.

Segundo o Ministério Público Estadual a vítima constantemente reclamava 

a sua genitora GRAZIELLY DE OLIVEIRA ROSA que sua “cocó” (vagina) 

estava doendo, sendo que nesta ocasião a genitora observou a genitália 

da vítima e constatou que estava vermelha.

A peça acusatória narra que, no dia 09/03/2012, a vítima teria reclamado 

de dores em suas partes íntimas, afirmando: “mãe papai fez buraco na 

minha cocó”.

Em depoimento a avó materna BENEDITA BATISTA DE OLIVEIRA relatou, 

na fase de investigação policial, que ouviu sua neta dizer que sua “coco” 

estava doendo, momento em que olhou a genitália da vítima e percebeu 

que estava vermelha.

Além disso, a avó materna acrescenta que o réu era quem levava a vítima 

em sua residência e que ele demorava muito, assim às vezes ligava para 

saber o que tinha acontecido.

 Por fim, em sede policial o réu relata que: “jamais iria fazer isso com sua 

filha”.

Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 06/03/2015, fls. 121.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 

respectivamente, fls. 131 e 132.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada audiência no dia 07/02/2018, na qual foi ouvida a 

vítima, as testemunhas GRAZIELLY DE OLIVEIRA ROSA (genitora da 

vítima) e BENEDITA BATISTA DE OLIVEIRA (avó materna da vítima), todas 

com a utilização do sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – 

fls. 167).

 Posteriormente o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou 

memoriais finais pugnando pela condenação do réu nos moldes do artigo 

217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, inciso II, todos do 

Código Penal, com observância do artigo 1º, inciso VI, da Lei 8.072/90, na 

forma da Lei 11.340/06, além de requer que seja fixado valor mínimo para 

reparação dos danos morais causado à vítima em razão da prática do 

crime em epígrafe, fls. 170/176.

Já na audiência do dia 13/08/2018 foram ouvidas as testemunhas de 

defesa RAIANNY DE ALMEIDA PAIVA, PAULO ESTEVÃO DE MELO 

COSTA BORGES e EUDINEI DE MATOS BITTENCOURT, e, por fim, 

interrogado o réu, todas com a utilização do sistema de gravação 

audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 222).

 Na sequência o Parquet Estadual ratificou seus memoriais apresentados, 
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fls. 223/224.

A Defesa, em sede de memorias finais de fls. 230/233, requer:

I – Primeiramente a absolvição do réu da sanção do crime de estupro de 

vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), por não existir prova 

suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal;

 II – subsidiariamente em caso de condenação na sanção da infração 

penal, de forma cumulada:

II.I – A fixação da pena no mínimo legal;

II.II – O direito do réu apelar em liberdade, nos moldes do artigo 283 do 

Código de Processo Penal.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 

4.377/02.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para 

o presente julgamento.

 II.I – DO MÉRITO

A materialidade do crime de estupro de vulnerável, disciplinados no artigo 

217-A do Código Penal, consuma-se com a prática do ato de libidinagem, 

dispensando a comprovação da violência sexual mediante Laudo Pericial, 

o que ocorreu nos moldes transcritos na denúncia lastrada pelo Inquérito 

Policial de n. 555/2014/DEDMCI/MT.

Comungando desse entendimento, de dispensar a comprovação da 

violência sexual mediante Laudo Pericial, vem o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, na medida em que o crime geralmente não 

deixa vestígios por ser praticado na modalidade de ato de libidinoso 

diverso da conjunção carnal, “ipsis litteris”:

APELAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1) PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À 

OCORRÊNCIA DO CRIME – LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA 

VESTÍGIOS OU SINAIS DE ATOS LIBIDINOSOS – IRRELEVÂNCIA – 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DE 

TESTEMUNHAS - CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) READEQUAÇÃO DA PENA – PENA BASE 

EXARCEBADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS COM 

EXCEÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMPROVADAMENTE 

GRAVES, ATRAVÉS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO – 3) ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA 

REPRIMENDA – DESCABIMENTO – ART. 33, §1º, “b”, do CP - REGIME 

FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO APENAS PARA 

READEQUAR A PENA. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O 

PARECER.

 1 - A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pode ser 

verificada independentemente da existência ou não de laudo pericial, pois, 

muitas vezes o delito não deixa vestígios, circunstância que, por si só, não 

desnatura a ocorrência do crime, fato que conduz a que a comprovação 

da prática delituosa se faça por outros meios.

 2 - A pena-base deve se aproximar do mínimo legal, se a maioria das 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, se mostram 

favoráveis ao réu, restando negativada apenas a das consequências do 

crime, eis que, comprovado ter, a vítima, sofrido graves transtornos 

comportamentais depois do abuso sexual sofrido.

3 - Embora possível o estabelecimento, em princípio, do regime semiaberto 

(art. 33, §1º, “b”, do CP), mas, tendo em vista a consequências 

gravíssimas do crime, à luz do que dispõe o §3º da art. 33, do CP, 

mantem-se o regime fechado para o cumprimento da pena. (TJMT. 1ª 

CCrim., Ap. n. 138071/MT, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 

19/05/2015, DJE 25/05/2015, grifos nossos).

Extremamente relevante mencionar que a vítima, de forma breve, prestou 

suas declarações em juízo, sobretudo:

Confirmou o abuso sexual sofrido.

Relatou a este Juízo Especializado que o réu vem mexendo nela na região 

de sua parte de baixo, referindo-se a região de sua genitália.

O Defensor Público do réu perguntou se a vítima gostaria que seu pai (réu) 

lhe visitasse, respondeu: “não”.

A representante do Ministério Público Estadual perguntou a vítima se ela 

não queria mais ver o réu, a mesma gesticulou com a cabeça que não 

(áudio/vídeo DVD – fls. 167).

Note que o abuso sexual sofrido pela vítima foi confirmado pela 

testemunha GRAZIELLY DE OLIVEIRA ROSA (genitora da vítima) que 

especialmente:

Relatou que tomou ciência do abuso sexual praticado pelo réu contra sua 

filha, quando a vítima lhe disse que seu pai tinha mexido na “cocó”, 

referindo-se a vagina.

Informou ao representante do Parquet Estadual que o réu costumava ficar 

sozinho com a vítima.

Confirmou a representante ministerial que a vítima, também, disse a avó 

materna BENEDITA que o réu tinha mexido no seu “cocó”.

Relatou a promotora de justiça que desde a data dos fatos não comenta 

tais abusos sexuais com a vítima (áudio/vídeo DVD – fls. 167).

A testemunha BENEDITA BATISTA DE OLIVEIRA (avó materna da vítima), 

de maneira resumida:

Mencionou que sua neta lhe disse que sua parte íntima doía e constatou 

que estava vermelho.

Relatou que sua neta atualmente tem um comportamento nervoso e na 

escola não quer escrever ou estudar.

Confirmou que o réu permanecia sozinha com a vítima (áudio/vídeo DVD – 

fls. 167).

Já as testemunhas de defesa RAIANNY DE ALMEIDA PAIVA, PAULO 

ESTEVÃO DE MELO COSTA BORGES e EUDINEI DE MATOS BITTENCOURT, 

de forma resumida, não presenciaram os fatos, bem como não trouxeram 

elementos capazes de demostrar a inverdade dos fatos imputados ao réu 

(áudio/vídeo DVD – fls. 222).

 O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento do 

crime de estupro de vulnerável (áudio/vídeo DVD – fls. 222), todavia a sua 

versão se mostra isolada do conjunto probatório, pois não há nos autos 

qualquer elemento indicador de que os fatos denunciados tenham sido 

fruto de invenção da vítima e da testemunha GRAZIELLY DE OLIVEIRA 

ROSA (genitora da vítima).

Pelo contrário, ao que se constatam os depoimentos da vítima e da 

testemunha GRAZIELLY DE OLIVEIRA ROSA são harmônicos e coerentes, 

garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da 

jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a 

característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se 

que embase a presente condenação no crime de estupro de vulnerável, 

quando se coadunam com os demais elementos de convicção, como é 

caso dos autos em epígrafe, conforme posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça, “in verbis”:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. LAUDO 

PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, 

CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. IDONEIDADE. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. 

Embora o laudo pericial não se afigure útil para a comprovação da prática 

de crimes sexuais, a palavra da vítima (crucial em crimes dessa natureza), 

corroborada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, autorizam a 

condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, 

podendo se utilizar, para formar a sua convicção, de outros elementos 

colhidos durante a instrução criminal. 2. A análise de prova no âmbito do 

habeas corpus, só é possível quando absolutamente extreme de dúvidas 

e inequívoca. Nesse contexto, por se tratar a espécie de matéria de prova 

duvidosa e controvertida, é absolutamente inviável a sua apreciação na 

via estreita do remédio heróico". 3. Ordem denegada. (STJ, 5ª T., HC 

34.903/RJ, rel. Ministra Laurita Vaz, j. 23/06/2004, Dj 23/08/2004, grifos 

nossos).

Dessa forma, a materialidade do crime de estupro de vulnerável, 

disciplinado no artigo 217-A do Código Penal, está provada mediante: 

Boletim de Ocorrência n. 2012.141408 (fls. 28), Termos de Declarações 

(fls. 18/19 e 48/49), Relatório Conclusivo (fls. 106/108), oitiva da vítima e 

da testemunha GRAZIELLY DE OLIVEIRA ROSA (genitora da vítima), 

ambas com a utilização do sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo 

DVD – fls. 167), e demais provas constantes nos autos.
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A autoria do crime de estupro de vulnerável é certa e recai sobre a 

conduta dolosa do réu narrada nos referidos: Boletim de Ocorrência, 

Termos de Declarações e oitivas da vítima e da testemunha, bem como 

outras provas carreadas aos autos.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos do 

crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), 

consistentes em Fato Típico (conduta dolosa tendo como nexo causal um 

resultado naturalístico tipificado), Antijuricidade (ilicitude) e Culpabilidade 

(sujeito em plena capacidade de discernimento e compreensão da ilicitude 

praticada quando exigível conduta diversa).

A Defesa, em suas teses de fls. 230/233, requer:

I – Primeiramente a absolvição do réu da sanção do crime de estupro de 

vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), por não existir prova 

suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal;

 II – subsidiariamente em caso de condenação na sanção da infração 

penal, de forma cumulada:

II.I – A fixação da pena no mínimo legal;

II.II – O direito do réu apelar em liberdade, nos moldes do artigo 283 do 

Código de Processo Penal.

As teses da absolvição do réu da sanção da infração penal a ele 

imputado, e da fixação da pena no mínimo legal, não condizem com os 

elementos probatórios colhidos e contraditados na fase instrutória 

concernente ao crime em epígrafe.

Saliento que neste momento não se faz presente os requisitos 

ensejadores da prisão cautelar (“carcer ad custodiam”) sendo “Fumus 

Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de 

autoria) e “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do 

acusado em liberdade). Assim, o réu tem o direito constitucional de 

recorrer em liberdade.

Constato que na denúncia, fls. 05/06, o representante do Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, não mencionou a agravante de ter o agente 

prevalecido das relações domésticas para cometer o crime (artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal), bem como a causa de aumento em 

razão do agente exercer autoridade sob a vítima na condição de pai 

(artigo 226, inciso II, do Diploma Penal). Assim, como o réu se defende dos 

fatos aplico o instituto da “emendatio libelli”, com fulcro no artigo 383, 

“caput”, do Código de Processo Penal, por não alterar os fatos e não 

resultar em prejuízo para Defesa não há necessidade legal de abertura de 

prazo para manifestar. Saliento, que a referida agravante e causa de 

aumento (artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 226, inciso II, todos do 

Código Penal) foram pleiteadas pela representante do Parquet Estadual em 

sede de memoriais, fls. 170/176.

Por fim, verifico sinais indicativos de condenação consistentes na 

agravante por prevalecer de relações domésticas (artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal), e na causa de aumento em razão do agente 

ter (exercer) autoridade sobre a vítima na condição de pai (artigo 226, 

inciso II, do Diploma Penal), cumulativamente aplicadas sem que configure 

“bis in idem”, segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ, 5ªT., HC n. 336.120/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 

25/04/2017. STJ, 6ªT. Resp n. 1.691.005/GO, rel. Min. Sebastião Reis 

Júnior, j. 1°/02/2018).

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

DIGRECIANO DOS ANJOS DE SOUZA, filho de Maria dos Anjos Silva 

Souza e Paulo Estevão de Souza, com fulcro nas sanções do artigo 

217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, inciso II, todos do 

Código Penal, na forma do artigo 7º, inciso III, da Lei 11.340/06, com 

observância do artigo 1º, inciso VI, da Lei 8.072/90.

Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, 

passo a lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP)

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

No que concerne a segunda fase, presente a agravante genérica de ter o 

agente prevalecendo das relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, do Diploma Penal), AGRAVO A PENA em 1/6 (UM SEXTO), o que 

corresponde a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e fixo a PENA 

PROVISÓRIA em 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Por fim, na terceira fase por existir a causa de aumento em razão de o réu 

ter (exercer) autoridade sobre a vítima na condição de pai, conforme 

demostrado nos autos (artigo 226, inciso II, do Código Penal, em 

consonância com os entendimentos jurisprudenciais: STJ, 5ªT., HC n. 

336.120/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/04/2017. STJ, 

6ªT. Resp n. 1.691.005/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1°/02/2018.), 

MAJORO A PENA em 1/2 (METADE), o que equivale a 4 (quatro) anos e 8 

(oito) meses de reclusão, e FIXO A PENA DEFINITIVA em 14 (QUATORZE) 

ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIALMENTE 

FECHADO, conforme o artigo 2°, §1°, da Lei 8.072/90.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

Como o réu permaneceu solto durante a maior parte da instrução criminal e 

não existem motivos, nos autos em epígrafe, que ensejem a decretação da 

prisão preventiva (“carcer ad custodiam”) do réu DIGRECIANO DOS 

ANJOS DE SOUZA, concedo-o o direito de recorrer em liberdade.

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 o Mandado de Prisão, e, após devidamente cumprido, 

expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença, do trânsito em julgado, e demais documentos que 

se fizerem necessários, nos moldes do artigo 1.556 da CNGC/TJMT.

INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima A.C.A.O. na pessoa de seu 

representante legal (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o réu e o 

Ministério Público, já a Defesa via Dje.

CONDENO o réu, que foi defendido por advogado particular, ao pagamento 

das custas processuais na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464471 Nr: 18643-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDR, GDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado JOEL FELICIANO MOREIRA DEVOLVER os 

autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo 

legal, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em 

multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como 

da expedição de Mandado de Busca e Apreensão

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 581292 Nr: 10046-98.2019.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVCR, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M, EMG-DDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4.062

 Vistos etc.

Considerando a nova competência fixada pela Resolução TJ-MT/OE nº 09, 

de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE nº 10.545, de 30/07/2019, 

páginas 15/16, publicada em 31/07/2019 (artigo 4º, § 3º, da Lei nº 

11.419/2006 ), em especial o disposto nos seus artigos 1º e 2º e em seu 
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anexo I , bem como considerando as regras insertas nos artigos 43, in 

fine, do CPC e 1º da Portaria nº 29/2019-CM , DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para o processamento e julgamento do presente feito, que tem por objeto 

prestação continuada de saúde pública, em favor do Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, para onde os autos 

deverão ser imediatamente remetidos com as nossas homenagens para 

regular prosseguimento e análise de eventuais requerimentos pendentes.

Anote-se o necessário junto ao registro, autuação e distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 30 de setembro de 2019.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 505546 Nr: 16726-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Restabelecimento do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: LDCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediney domingos barros - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os requerimentos ministeriais de fls. 201 e 204 na forma postulada.

Para tanto, intime-se pessoalmente a parte autora para que se manifeste, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito 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 com ou se manifestação, certifique-se e, após, 

renove-se vista dos autos ao parquet para que se manifeste em igual 

prazo.

Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507159 Nr: 17494-93.2017.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHSL, RDCS, HHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O

 Por determinação do MM Juiz de Direito Dr Carlos José Rondon Luz, 

solicitamos a devolução dos autos em carga com Vossa Senhoria devido 

a Portaria 01/2020 que determinou a Correição Ordinária nessa Secretaria 

a partir de 03/02/2020 com prazo estimado de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300430 Nr: 21081-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJKM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA AUGUSTA DA CRUZ 

SILVA - OAB:MT 25.872/O, RUBI GOTLIB KELM - OAB:2132/RO

 Por determinação do MM Juiz de Direito Dr Carlos José Rondon Luz, 

solicitamos a devolução dos autos em carga com Vossa Senhoria devido 

a Portaria 01/2020 que determinou a Correição Ordinária nessa Secretaria 

a partir de 03/02/2020 com prazo estimado de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524092 Nr: 785-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDM, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Akio Gustavo Maluf Sasaki - 

OAB:OAB/MT422389, LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:OAB/MT5875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM Juiz de Direito Dr Carlos José Rondon Luz, 

solicitamos a devolução dos autos em carga com Vossa Senhoria devido 

a Portaria 01/2020 que determinou a Correição Ordinária nessa Secretaria 

a partir de 03/02/2020 com prazo estimado de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 562299 Nr: 21474-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS, DMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21.143

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento formulado pela avó paterna do jovem Diogo 

Monteiro de Campos, Senhora Elizete Gonçalina de Morais Campos, 

objetivando a restituição de um aparelho celular, marca Samsung, modelo 

Galaxy J4-16 GB (fls. 58/59).

Com vista dos autos, o Ministério Público informou que “já há deliberação 

ministerial acerca da restituição do aparelho celular marca Samsung, 

Modelo Galaxy J4 – 16 GB à senhora Elizete Gonçalina de Morais perante 

os Autos nº 20548-33.2018.811.0002 – Cód. nº 560686.” (sic – fls. 64)

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

No caso vertente, conforme se verifica da análise dos autos nº 

20548-33.2018.811.0002 (Código 560686), às fls. 206 o Ministério Público 

opinou pelo deferimento do pleito, mormente porque a requerente 

comprovou ser a legítima proprietária do celular aprendido e a sua 

apreensão não é mais imprescindível à apuração dos fatos.

Outrossim, nota-se que o celular apreendido de fato pertence à 

requerente, consoante nota fiscal em seu nome (fls. 63), de forma que 

não há óbice legal à sua restituição, por não mais interessar ao processo.

 Posto isso, com fundamento no artigo 120 do Código de Processo Penal, 

defiro o requerimento de restituição do aparelho celular, mediante o 

respectivo termo de entrega.

Tudo cumprido, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 533478 Nr: 6284-11.2018.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:OAB/MT 11183

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos 

etc. Considerando a ocorrência supra, redesigno a audiência de para o dia 

17/03/2020, às 15h45min, devendo o representado ser conduzido 

coercitivamente para comparecer ao ato, ficando desde já autorizada a 

requisição de força policial para cumprir a diligência. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se a advogada 

da parte via DJE. ” 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 Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 284576 Nr: 3622-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVAL BINI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:MT 18314

 Por determinação do MM Juiz de Direito Dr Carlos José Rondon Luz, 

solicitamos a devolução dos autos em carga com Vossa Senhoria devido 

a Portaria 01/2020 que determinou a Correição Ordinária nessa Secretaria 

a partir de 03/02/2020 com prazo estimado de 30 (trinta) dias.

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: 1003019-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003019-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITA MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS 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: 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003926-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEBER 

ROBERTO SIQUEIRA SAKAI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS 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: 3ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 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: 1003019-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003927-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICA DIAS DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS 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: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 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: 1003019-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003928-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANUZE 

BEATRIZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS 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: 3ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 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: 1003019-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003929-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISLAINE ROQUE 

SANTANA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS 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: 5ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 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: 1003019-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003930-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINALDO 

GUSMAO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS 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: 8ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 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: 1003019-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003931-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI DE SOUZA 

BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS 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: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 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: 1003029-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DO ESPIRITO SANTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003029-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VANTUIR DO 

ESPIRITO SANTO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003035-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003035-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GILMAR 

GONCALVES GREGORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 15:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003037-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003037-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZEU INACIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA 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: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003039-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREIDY DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003039-04.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIO GREIDY 

DOS SANTOS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO 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: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003050-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAU JORGE BUDIB OAB - 690.030.501-63 (REPRESENTANTE)

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC PIZZARIA LTDA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1003050-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NICOLAU JORGE 

BUDIB ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITALO FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA POLO PASSIVO: JC PIZZARIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 31 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: 1003058-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003058-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE DE 

ARRUDA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

04/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003071-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1003071-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ERIKA GOMES 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

04/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003079-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA OAB - MT22401/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003079-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NEWTON PEDRO 

DE MORAES SANTIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO 

JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA POLO PASSIVO: Banco OLÉ 

CONSIGNADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003082-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003082-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARLUCE 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003084-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO VILALVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003084-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SERGIO 

VILALVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003089-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA VARELA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003089-30.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIA MARIA 

VARELA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS 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: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003094-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

fidc ipanema VI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003094-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:AVELINA 

PEDROSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: fidc ipanema VI 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: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1018998-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRSON METELLO DA COSTA (EXECUTADO)

 

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: 

1018998-49.2019.8.11.0002 Retificando o ID 27856527, junta-se nova AR 

(28700828), e INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, sob pena de 

arquivamento. Assinado eletronicamente 31/01/2020 13:52:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003103-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FERREIRA DE ALMEIDA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003103-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GONCALINA 

FERREIRA DE ALMEIDA SANTIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 
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GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 31 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: 1003109-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PAPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003109-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITA PAPA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 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: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1014456-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA DE ASSUNCAO (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))

 

Processo n. 1014456-85.2019.8.11.0002 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: RAFAEL 

CELINO DA SILVA - MT0012961A, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso ID 2842796, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 31/01/2020 14:24:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MACHADO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003113-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

MACHADO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 17:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003114-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH FRANCISCA SANTOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003114-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIETH 

FRANCISCA SANTOS DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 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 - MG76696-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: 

1017647-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/12/2019 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

22/11/2019 13:53:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003118-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAM LIMA DA SILVA PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003118-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILLYAM LIMA 

DA SILVA PAULA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO 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, 31 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: 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))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 352 de 448



 

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: 

1016406-32.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/12/2019 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

21/11/2019 15:47:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010530-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR PERES DIONEZIO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010530-96.2019.8.11.0002 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: MAICON 

ANTONIO AZEVEDO ACHITI - MT24754/O, para no prazo 05 (cinco) dias 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de justiça ID 28706573. Bem 

como para ciência do cancelamento da Audiência de Conciliação. 

VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 31/01/2020 14:47:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSIANE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003126-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GLEISSIANE 

CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 31 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: 1003129-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE CARINA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003129-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEIZE CARINA 

LEITE DE OLIVEIRA 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 Data: 

05/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1017292-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1017292-31.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/12/2019 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

18/11/2019 16:27:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014776-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/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))

 

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: 

1014776-38.2019.8.11.0002 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: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

18/11/2019 16:41:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017874-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1017874-31.2019.8.11.0002 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: 16:00 

Assinado eletronicamente 21/11/2019 14:41:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003143-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MENEZES FELISBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT14905-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003143-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PAMELA 
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MENEZES FELISBERTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSEMARY 

MENEZES SOUZA 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: 05/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1003147-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003147-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOELSON SILVA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN 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: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1002760-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002760-18.2020.8.11.0002. AUTOR: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - EPP REU: INALAMED EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de caso de 

prevenção, pois o processo n. 1016008-85.2019.811.0002 foi extinto por 

contumácia, condenando a parte requerente ao pagamento das custas, 

mas tal recolhimento não foi realizado, propondo novamente a presente 

ação, sendo assim, DETERMINO o cancelamento da audiência de 

conciliação, bem como a intimação da parte autora para que efetue o 

pagamento daquela, no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014186-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SCHULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 28/11/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015104-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO XAVIER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015104-65.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: JOAO GONCALO DOS 

SANTOS EXECUTADO: DIEGO XAVIER DOS SANTOS Vistos etc. Os autos 

vierem conclusos para buscas no Sistema BacenJud, porém não foi 

informado o número do CPF da parte executada, Diante do exposto 

intime-se a parte exequente para informar o CPF da parte executada, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012750-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012750-67.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: JOAO DE FREITAS NOVAIS II 

EXECUTADO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MIRANDA Defiro o pedido do 

patrono do autor no ID 25457611, observado o endereço informado, bem 

ainda seja alterado o endereço no processo. Cite-se nos termos do 

despacho ID 24156885. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019397-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCILENE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019397-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEUCILENE LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar acerca da transação extrajudicial on-line juntado no ID n. 

27902396, no prazo de 5 dias, valendo seu silêncio pela homologação do 

acordo. Decorrido prazo, voltem os autos conclusos para homologação. 

Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003160-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEO JOSE KLOCK NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REU)
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PROCESSO n. 1003160-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEO JOSE 

KLOCK NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA DOMINGAS 

RONDON POLO PASSIVO: VIA VAREJO 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: 

05/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1019397-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCILENE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019397-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEUCILENE LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar acerca da transação extrajudicial on-line juntado no ID n. 

27902396, no prazo de 5 dias, valendo seu silêncio pela homologação do 

acordo. Decorrido prazo, voltem os autos conclusos para homologação. 

Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019397-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCILENE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019397-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEUCILENE LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar acerca da transação extrajudicial on-line juntado no ID n. 

27902396, no prazo de 5 dias, valendo seu silêncio pela homologação do 

acordo. Decorrido prazo, voltem os autos conclusos para homologação. 

Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003169-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003169-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RENATA DIAS 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRÉA KARINE 

TRAGE BELIZÁRIO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 13:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 31 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: 1002843-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSILEIA LARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002843-34.2020.8.11.0002. AUTOR: GILSILEIA LARA DA SILVA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias, porquanto o documento juntado apresenta 

período limitado de pesquisa, e assim não é possível verificar eventual 

existência de outras inscrições, ademais, tal documento sequer não 

apresenta a data da inscrição, nem mesmo consta o nome da reclamante, 

inviabilizando o pedido de dano moral. 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 diligência 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: 1020017-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FURTADO DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020017-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO AFONSO DE CAMPOS 

REQUERIDO: CICERO FURTADO DE AQUINO Vistos etc. Recebo a emenda 

de id. 28565595. Em análise da inicial, verifica-se que não há pedido de 

tutela de urgência. Assim, determino o regular prosseguimento do feito 

com a designação de audiência de conciliação. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão
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Decisão 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)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CONSUL DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002998-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSARIA SOARES 

MERQUIADES REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A., CONSUL DO BRASIL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS na qual a parte autora informa que, em 17/01/2020, adquiriu um 

refrigerador marca Consul 450 Litros CRD49 na loja da requerida Casas 

Bahia, entretanto, logo após a entrega, em 18/01/2020, o produto 

apresentou defeito de fabricação, posto que não refrigera. Aduz que 

tentou resolver a questão administrativamente, todavia, não obteve êxito. 

Ressalta que tal fato tem trazido prejuízos à reclamante, pois necessita do 

eletrodoméstico para realizar a venda de alimentos (salgados e pães de 

queijo), razão pela qual requer liminarmente a substituição do produto 

defeituoso. Além disso, declara que foi vítima de venda casada e de juros 

abusivos, desta forma, também requer a suspensão do pagamento das 

parcelas. Decido. Quanto à substituição do produto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão parcial 

da tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou a nota fiscal de compra do produto, o boleto 

em que consta o parcelamento anunciado, bem como o comprovante de 

pagamento da entrada, coadunando com a narrativa apresentada e 

autorizando a concessão da liminar. Neste contexto, o Código de Defesa 

do Consumidor prevê: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2º Poderão as 

partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no 

parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e 

oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser 

convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do 

consumidor. § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas 

do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a 

substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou 

características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto 

essencial. § 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 

1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver 

substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante 

complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem 

prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo. Contudo, em 

relação à suspensão dos pagamentos, considerando a realização de 

contrato entre as partes, entendo necessário assegurar à requerida o 

regular contraditório sobre os fatos descritos, razão pela qual indefiro tal 

pleito nesta fase preliminar. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (art. 300 do 

CPC) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Isto posto, DEFIRO a PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO 

QUE A RECLAMADA VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PROCEDA À 

SUBSTITUIÇÃO do produto defeituoso por outro idêntico ao adquirido 

(Refrigerador Duplex 450L Consul CRD49 110V BC) ou, na falta desse, 

por um de igual valor (R$ 2.699,00), como solicitado, prazo de 07 (sete) 

dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS KEILA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002677-02.2020.8.11.0002. REQUERENTE: REGIS KEILA COSTA 

MARTINS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a 

requerente informa ser titular da linha telefônica nº 65 99234-4802, tendo 

contratado o plano na modalidade pré-pago e, na data de 15/01/2020, os 

serviços de foram suspensos. Desta feita, contatou a reclamada, sendo 

então informado que a linha foi cancelada por ausência de crédito, não 

havendo possibilidade de restabelecer o serviço, pois o número estava 

cancelado. A reclamante alega que não sabia dessa cláusula contratual e, 

por ser profissional liberal, necessita daquele número de telefone 

específico para manter contato com seus clientes. Por essas razões 

requer a concessão da medida liminar a fim de restabelecer a linha 

telefônica. Não obstante o suposto inadimplemento contratual da 

reclamante, sopesando o fato de que o restabelecimento do serviço de 

telefonia móvel implica na recarga do plano contratado, não haverá, em 

tese, prejuízo à reclamada. Ademais, estando o consumidor DISCUTINDO 

JUDICIALMENTE o CONTRATO não tem a concessionária o direito de 

interromper o fornecimento do serviço, de uso essencial e contínuo, até a 

solução definitiva do impasse, sob pena de OFENSA aos PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Friso 

ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao status que ante. Isto posto, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a parte requerida 

RESTABELEÇA/DESBLOQUEIE, no prazo de 48 horas a contar da 

intimação desta decisão, os serviços de telefonia móvel contratado pela 

parte autora (linha nº 65 99234-4802), até ulterior deliberação, sob pena 

de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se 

caso haja descumprimento da presente decisão, será o seu representante 

legal responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem 

prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta 

decisão não isenta a parte autora da manutenção de saldo suficiente 

(recarga) ou do pagamento de eventuais faturas vencidas e vincendas, 

caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código 

de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 
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COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002723-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR GONCALVES DA SILVA OAB - 459.561.541-87 

(REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002723-88.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ADEMAR GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG SA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÂNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE 

CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual 

o requerente informa ser aposentado e contratou com o banco requerido 

um empréstimo consignado, que vem sendo descontado regularmente. 

Entretanto, há um desconto em folha referente à amortização de cartão de 

crédito BMG S/A no valor de R$ 113,72, tendo como favorecido o Banco 

PAN S/A, sem sua autorização, cujo cartão de crédito nunca solicitou ou 

utilizou. Por essas razões requer a concessão da medida liminar, 

determinando a suspensão do débito na folha de pagamento. Analisadas 

as argumentações expostas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, que afirmou ter realizado empréstimo consignado e não a 

aquisição de cartão de crédito, como outras partes tem alegado em outros 

processos, aduzindo, simplesmente, que nunca autorizou o desconto e 

não solicitou cartão de crédito, juntando comprovante de desconto na 

folha de pagamento. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (art. 300 do 

CPC) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada e, consequentemente, ORDENO a 

SUSPENSÃO de cobrança do débito discutido nos autos (contrato n. 

12461896 do Banco BMG), referente a cartão de crédito, até ulterior 

deliberação, sob pena de aplicação de multa diária em caso de 

descumprimento. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDERSON ROBERTO DIAS RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001931-37.2020.8.11.0002. AUTOR: LEANDERSON ROBERTO DIAS 

RONDON REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

em que a parte requerente afirma não ter qualquer dívida com a requerida, 

posto que desistiu do curso de graduação, entretanto, seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo 

qual requer liminarmente a retirada de tais negativações. Analisando os 

autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por 

não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade 

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

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, ressaltando-se que a inclusão do nome da parte 

requerente no SCPC ocorreu em 29/07/2019 e somente agora vem 

questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo imediato à 

parte reclamante. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser 

REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada 

procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e 

o regular encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicará em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON BENTO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA VARZEA GRANDE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002693-53.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HEMERSON BENTO DE 

CASTRO REQUERIDO: MARMORARIA VARZEA GRANDE LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual a parte autora 

aduz que, em 29/11/2019, contratou da reclamada o fornecimento e 

instalação de peças de mármore na construção de sua residência, 

entretanto, após diversos atrasos, parte dos serviços não foram 

executados, bem como diversas pedras estão com o corte errado, 

inviabilizando o prosseguimento da obra. Aduz que tentou resolver a 

questão administrativamente, todavia, não obteve êxito. Por essas razões 
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requer liminarmente a execução do serviço contratado, assim como os 

devidos reparos nas peças defeituosas, sob pena de aplicação de multa 

diária. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão parcial da tutela antecipada, pela suficiência 

das provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou 

comprovante da compra dos produtos, bem como imagem das peças 

supostamente defeituosas e pendentes de instalação, coadunando com a 

narrativa apresentada e autorizando a concessão da liminar. Neste 

contexto, o Código de Defesa do Consumidor prevê: Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. § 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do 

prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem 

superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de 

prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação 

expressa do consumidor. § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato 

das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão 

do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 

qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial. § 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do 

inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, 

poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 

diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença 

de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo. 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que 

os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como 

por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da 

oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem 

custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço. § 1° A reexecução dos serviços 

poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e 

risco do fornecedor. § 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. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Isto 

posto, DEFIRO a PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e 

via de consequência, DETERMINO A SUBSTITUIÇÃO das peças de 

mármore defeituosas por outras idênticas às adquiridas, assim como à 

EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, consistente na instalação das 

demais peças, como solicitado, prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002743-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ANTONIO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002743-79.2020.8.11.0002. REQUERENTE: REINALDO ANTONIO DA 

ROSA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual o requerente 

informa que, em maio de 2019, contratou os serviços de internet e 

telefonia móvel da empresa reclamada e, a partir do mês de novembro de 

2019 passaram a ser cobrados serviços que não contratou, razão pela 

qual requer liminarmente a suspensão de tais débitos nas faturas. 

Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

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

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto se constata que o consumidor não 

apresentou a primeira fatura paga, impossibilitando assim a verificação 

dos serviços contratados. Ademais, em novembro de 2019 o consumidor 

realizou parcelamento de dívida, a qual aparentemente coincide com os 

valores cobrados na última fatura (id. 28540793), restando, assim, 

necessária a instauração do contraditório para maior segurança jurídica 

da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. 

Deste modo, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o 

regular encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o 

regular contraditório sobre os fatos descritos. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que a 

autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da 

PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017603-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ABREU (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1017603-22.2019.8.11.0002 Reclamante: Ana Maria de 

Abreu Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 
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Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente 

indenização por danos morais, sob o argumento de que teve a suspensão 

do fornecimento da energia elétrica em 12.11.2019. Afirma que todas as 

faturas estavam quitadas na data do corte, razão pela qual, houve falha 

da prestação dos serviços da concessionária de energia ao efetuar a 

suspensão da energia na unidade consumidora da autora. A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que na data informada na 

inicial não houve a suspensão dos serviços. Deste modo afirma que 

inexiste ato ilícito, bem como aduz que a parte Requerida não comprovou 

os seus danos morais, motivo pelo qual requer a improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente deixou de apresentar impugnação à 

contestação. Em análise aos autos constato que não houve comprovação 

do corte na data informada na inicial, qual seja, 12.11.2019. Assim, como a 

parte Autora deixou de apresentar Impugnação à Contestação, não há 

questionamento quanto a afirmação da parte Ré de que não houve o corte. 

Destaco que a prova de que houve a suspensão do fornecimento da 

energia é da parte Autora, uma vez que esta tem toda a possibilidade de 

trazer o mínimo indício de prova para que fosse comprovado o fato. Assim 

inexistindo corte no fornecimento de energia no dia 12.11.2019, não há 

que se falar em ato ilícito. Desta feita, não resta comprovado que a parte 

Requerente tenha sofrido qualquer dano, deve ser julgado improcedente 

os pedidos formulados na inicial. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, revogo a antecipação de tutela 

concedida no ID 26612257, bem como JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, em razão da comprovação de que não ocorreu corte 

no fornecimento de energia no dia 12.11.2019. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017631-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRANE JUNIOR PEREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017631-87.2019.8.11.0002 Promovente: IRANE JUNIOR 

PEREIRA DA SILVA COSTA Promovido: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor 

da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

pedido expresso da parte autora. Sustenta a parte requerente que teve 

seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida 

pelo valor de R$ 177,22 (cento e setenta e sete reais e vinte e dois 

centavos), pois alega que não possui contrato de prestação de serviço. A 

parte reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que a parte autora 

celebrou contrato com a empresa se utilizando regularmente dos serviços 

através do acesso telefônico (65) 9 9937-0589, sendo o serviço 

cancelado por inadimplência. Destaco que a empresa não junta 

documentos comprobatórios de suas alegações. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (ID 28015352). 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. Determino a retificação do valor da causa para constar o 

valor de 12.000,00 (doze mil reais), em conformidade com o pedido de 

danos morais formulado na petição inicial. Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017292-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017292-31.2019.8.11.0002 Promovente: IARA DOS REIS 

RODRIGUES Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte 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 no valor de R$ 

55,00 (cinquenta e cinco reais), conforme consta do extrato ID 26055192. 

Sustenta a parte Promovente que seu nome esteve inserido nas entidades 

de proteção ao crédito por débito que desconhece vez que não o contraiu. 

A empresa Reclamada, no mérito alega que a pretensão da parte autora 

poderia ter sido solucionada de maneira administrativa e que um mero 

aborrecimento não é o suficiente para embasar condenação em danos 

morais. A parte Promovente impugna a Contestação ( ID 28420433) 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. 

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 e nem mesmo faturas 

demonstrando possíveis débitos em aberto, capaz de comprovar a relação 

jurídica entre as partes e/ou pendencias financeiras, 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 26055192) 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 do débito debatido 

nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

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: 1014776-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014776-38.2019.8.11.0002 Promovente: PATRICIA 

CANDIDO DE SOUZA Promovido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Ressalto que a suspensão de prazos processuais 

ocorreu do dia 20 de dezembro de 2019 ao dia 20 de janeiro de 2020, 

onde no dia 21 de janeiro de 2020 se findou a referida suspensão de 

prazos processuais. In casu a contestação fora apresentada no dia 18 de 

dezembro de 2019 (ID 27573808), sendo que a impugnação à contestação 

não fora juntada aos autos dentro de seu prazo legal, mesmo sendo a 

autora devidamente intimada (conforme termo de audiência ID 27595625). 

Desse modo, passo a análise do mérito. 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 possui uma 

conta salario no banco Reclamado para recebimento de seu salário, e que 

o referido banco vem promovendo descontos em seu salário referente a 

um empréstimo que não contratou no valor de R$ 202,24, que procurou o 

banco para resolver de forma administrativa porém não obteve êxito, 
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sendo que o banco alega que a contratação foi feita na modalidade 

aplicativo mas a autora alega que não recebeu nenhum crédito em sua 

conta. Ao final pleiteia pelo valor de R$ 202,24, bem como dano moral no 

importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em sua contestação o banco 

Reclamado sustenta que o relacionamento junto ao banco ocorreu em 

09/12/2017, onde ocorreu a abertura de conta corrente nº 01-009122-6 na 

agência bancária, que na mesma oportunidade da abertura de conta a 

autora optou pelo cartão de crédito e ao cheque especial, que além da 

conta corrente a autora contraiu empréstimo nº 320000045410, em 

09/07/2018, no valor de R$2.892,36, em 18 parcelas, sendo o valor do 

empréstimo devidamente depositado em sua conta corrente. Pleiteia pela 

inexistência de danos materiais e morais e a consequente improcedência 

dos pedidos autoral. Acompanha a contestação: Diversos extratos 

bancários, bem como, documentos assinados pela autora que comprovam 

a contratação de serviços (ID 27573809). Presentes indícios substanciais 

de que o referido desconto é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação, onde o banco comprovou a disponibilidade de 

crédito na conta da autora, sendo que o desconto constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não 

está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto 

a parte autora informe, que não recebeu nenhum valor em sua conta, não 

trouxe aos autos nenhum documento que comprove tal alegação, ônus do 

qual não se desincumbiu. A existência da relação contratual entre as 

partes é fato incontroverso, contudo, a reclamante não comprovou por 

meio de extrato bancário, por exemplo, que não tenha recebido e se 

utilizado do valor em que o banco menciona ter sido disponibilizado na 

conta corrente da autora. 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 o desconto é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

empréstimo legitimo o desconto se torna exercício regular do direito. Dessa 

forma não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de 

danos morais. Ademais, entendo que, não restou comprovada a existência 

de má-fé na conduta da parte requerente. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017874-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017874-31.2019.8.11.0002 Promovente: TATIANE CRISTINA 

DA SILVA Promovido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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. 

Ressalto que a suspensão de prazos processuais ocorreu do dia 20 de 

dezembro de 2019 ao dia 20 de janeiro de 2020, onde no dia 21 de janeiro 

de 2020 se findou a referida suspensão de prazos processuais. In casu a 

contestação fora apresentada no dia 16 de dezembro de 2019, sendo que 

a impugnação à contestação não fora juntada aos autos dentro de seu 

prazo legal, mesmo sendo a autora devidamente intimada (conforme termo 

de audiência ID 27603731). Desse modo, passo a análise do mérito. Mérito 

Aduz a parte requerente que teve dois apontamentos indevidos pela 

reclamada sendo nos valores de R$ 1.625,71 (um mil seiscentos e vinte e 

cinco reais e setenta e um centavos) e R$ 1.277,00 (um mil duzentos e 

setenta e sete reais). Aduz ainda que não possui débito algum com a 

empresa sendo a restrição indevida, abusiva e ilegal. Sustenta a 

Reclamada que o negócio jurídico em questão se trata de contrato de 

operação Nº.: 835663772 e 5000108, firmado junto ao Banco do Brasil e 

cedido à Ativos. Pleiteia pela inexistência de danos, e a consequente 

improcedência dos pedidos autoral. 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 do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante e nem mesmo faturas demonstrando 

possíveis débitos em aberto perante a empresa cedente, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes e/ou pendencias financeiras, 

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 26305778) 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). 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 do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 
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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: 1017766-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANI CRISTINI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017766-02.2019.8.11.0002 Promovente: STHEFANI CRISTINI 

DE AMORIM Promovido: IBI PROMOTORA DE VENDAS 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. Ressalto que a suspensão de prazos processuais 

ocorreu do dia 20 de dezembro de 2019 ao dia 20 de janeiro de 2020, 

onde no dia 21 de janeiro de 2020 se findou a referida suspensão de 

prazos processuais. In casu a contestação fora apresentada no dia 19 de 

dezembro de 2019, sendo que a impugnação à contestação não fora 

juntada aos autos dentro de seu prazo legal, mesmo sendo a autora 

devidamente intimada (conforme termo de audiência ID 27597653). Desse 

modo, passo a análise do mérito. Da Preliminar BANCO BRADESCARD S/A 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.184.779/0001-01, demonstrou em sua 

petição acostada no ID 27634899, que é o responsável pela negativação 

discutida nos autos, assim acolho a preliminar da requerida IBI 

PROMOTORA DE VENDAS LTDA e determino que seja retificado o polo 

passivo para que conste como parte Reclamada o BANCO IBI S/A – 

BANCO MÚLTIPLO. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo valor total de R$ 405,85 - e que não possui 

nenhum débito com a Reclamada, tratando-se de dívida totalmente 

indevida. A empresa Reclamada (ID 27561102) em sua pela de bloqueio 

sustenta ilegitimidade passiva vez que a IBI PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA, atua como correspondente no país e não é uma instituição 

financeira, que não possui qualquer responsabilidade pelos danos 

ocorridos pela parte autora. No ID 27634899, o Reclamado BANCO IBI S/A 

– BANCO MÚLTIPLO, responde a ação, e sustenta que a Reclamante é 

titular de cartão de crédito COMPER BRADESCARD por meio do qual foram 

contraídos débitos que restaram inadimplidos, sendo que o valor 

negativado é referente a fatura com vencimento no mês de fevereiro de 

2017. Acompanha a contestação: - Proposta de adesão (assinado), cópia 

de documento de RG (ID 27634901) - Faturas de consumo que registram 

compras parceladas e alguns pagamentos (ID 27634900). Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em 

vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, que não 

possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da relação 

contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a reclamante não 

comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Ademais, entendo que, não restou comprovada a existência de 

má-fé na conduta da parte requerente. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Acolho o pedido de substituição do polo 

passivo para que conste como parte Reclamada o BANCO BRADESCARD 

S/A, CNPJ 04.184.779/0001-01. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017768-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAETANO PROENCA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017768-69.2019.8.11.0002 Promovente: ROBSON 

CAETANO PROENCA MORAES Promovido: IBI PROMOTORA DE VENDAS 

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, inc. I do CPC. Da Preliminar 

BANCO BRADESCARD S/A inscrita no CNPJ/MF sob o nº. CNPJ sob nº 

07.207.996/0001-50, demonstrou em sua petição acostada no ID 

27619288, que é o responsável pela negativação discutida nos autos, 

assim acolho a preliminar da requerida IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA 

e determino que seja retificado o polo passivo para que conste como parte 

Reclamada o BANCO BRADESCARD S/A. Mérito A priori, determino de 

ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 
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ínterim, considerando o silêncio da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida no valor de R$ 293,99 

(duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), pois jamais 

utilizou os serviços da empresa Ré. A parte reclamada, em sua peça de 

bloqueio ID 27619288, alega que a autora é titular de cartão de crédito, 

sendo que a autora realizava pagamentos regularmente, mas a partir da 

fatura com vencimento em 17/04/2018 não foram mais realizados 

pagamentos. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

conforme ID 27641613. Pelas provas acostadas ao feito ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela empresa 

requerida. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser 

lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa, pois a autora nega 

a contratação dos serviços. Destaco que a autora em sua petição inicial, 

nega a celebração de contrato com a Reclamada, que por sua vez, 

apenas junta em sua contestação “faturas de consumo” conforme ID 

27620296. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte 

requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na 

inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

2.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente 

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. Procedo a 

substituição do polo passivo para que conste como parte Reclamada o 

BANCO BRADESCARD S/A, CNPJ 07.207.996/0001-50. Determino a 

retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017702-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017702-89.2019.8.11.0002 Promovente: JEFFERSON DE 

JESUS ANDRADE Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito A 

parte reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no 

valor de R$ 472,74 (quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos), pois informa que não consumiu os serviços cobrados pela 

empresa Requerida. A reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que a 

autora é titular de cartão de crédito junto ao banco requerido de bandeira 

ELO INTERNACIONAL MULTIPLO, sendo que as faturas demonstram 

compras e cobranças de encargos através do mencionado cartão. 

Destaco que a empresa Reclamada apresentou como documento 

comprobatório, apenas faturas de consumo (ID 28379309), nas quais não 

consta qualquer pagamento de fatura, ainda que parcial, feito pelo titular 

do cartão. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

conforme (ID 28402567). A inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em virtude da 

presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência de relação jurídica entre as partes, bem como, do débito que 

motivou a negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 363 de 448



para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O montante da indenização, por 

danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça 

que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera 

psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

reclamante. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não 

pode se converter em fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se 

reconhecer que, uma vez realizada a primeira negativação indevida, já se 

configurou o dano extrapatrimonial. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em parte 

da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial; 2) determinar que a parte requerida exclua os 

dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão, 

e; 3) condenar a requerida pagar a parte requerente, a título de danos 

morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“2” não seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013651-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VIEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI SOARES ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013651-35.2019.8.11.0002 Promovente: VALDIR VIEIRA 

FRANCO Promovido: FRANCIELI SOARES ALENCAR Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, bem como a revelia da promovida. Desta forma, 

com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Decido. Antecipo o 

mérito. Declaro a revelia da parte reclamada. Devidamente citado (ID 

27299092), o Reclamado não apresentou contestação, tampouco 

compareceu a audiência conciliatória. Desta forma, necessária a aplicação 

dos efeitos da revelia, previsto no artigo 319 do Código de Processo Civil, 

que taxativamente determina: “Se o réu não contestar a ação, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.” Assim, não 

tendo a parte Reclamada apresentado contestação no prazo assinalado, 

tornou-se confessa, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na 

inicial, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Civil. Como a 

contumácia da parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na 

inicial, a procedência do pedido se impõe, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. 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, conforme exposto, o 

Réu permaneceu inerte ao chamado da justiça salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. O que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que na data de 08/08/2019 

estava trafegando com o seu veículo Toyota Yaris de Placa QCZ3997, 

pela avenida Julião de Brito no Bairro Maringá II, quando uma motocicleta 

conduzida pela Reclamada de forma imprudente veio a colidir com o 

veículo do autor, sendo que na ocasião a Reclamada assumiu toda a 

autoria do sinistro dizendo que iria arcar com todos os prejuízos 

causados, todavia, deixou de honrar os compromissos assumidos. O 

autor juntou os seguintes documentos em sua petição inicial (ID 

24434596), vejamos: - Documento do veículo - Boletim de ocorrência 

datado em 19/09/2019 (em que registra o comparecimento do autor na 

delegacia, a fim de informar que a Reclamada não pagou o montante 

devido em relação aos prejuízos ocasionados no veículo do autor mesmo 

após várias tentativas de acordo. - Nota fiscal DISVECO LTDA – no valor 

de R$ 3.837,51 - Nota fiscal ORION VEÍCULOS Destaco que não se trata 

de inversão do ônus da prova, sendo que o autor deveria pois comprovar 

de forma contundente os prejuízos obtidos com o referido acidente de 

transito. Tenho que o autor não demonstrou com efetividade a ocorrência 

do referido acidente, não houve juntada nos autos de boletim de 

ocorrência confeccionado no momento do acontecimento dos fatos, não 

há registros fotográficos e/ou orçamentos referente aos danos matérias 

no veículo. O Boletim de ocorrência juntado na inicial, não descreve a 

ocorrência do acidente no dia informado pelo autor, sendo que fora 

confeccionado mais de 30 dias após o suposto acontecimento dos fatos. 

Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. Neste 

contexto, no presente caso, não vislumbro razão a parte promovente, 

tendo em vista, a não comprovação dos fatos narrados e, portanto, o 

pedido deve ser julgado improcedente. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na petição inicial, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão com as devidas baixas. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença a Juíza de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 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: 1016824-67.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016824-67.2019.8.11.0002 Promovente: EDMAR COSTA 

Promovido: AZUL LINHAS AEREAS 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. Em breve síntese alega o autor os seguintes fatos: - Que 

adquiriu passagens aéreas no dia 18/10/2019 junto a empresa Reclamada, 

para realizar diligencias no Estado da Paraíba, sendo que a partida seria 

no dia 22/10/2019, às 16:50, alega que por ser uma viagem longa e após 

um dia extenuante de trabalho, optou por adquirir o ESPAÇO AZUL da 

companhia Reclamada, tendo como objetivo mais conforto pois poderia 

descansar e trabalhar ao mesmo tempo; - Que ao despachar suas 

bagagens foi surpreendido com a informação de que não seria possível 

voar no ESPAÇO AZUL, pois havia ocorrido vendas além da capacidade e 

que já havia outra pessoa sentada na poltrona. - Que ficou bastante 

constrangido e contrariado e exigiu a devolução dos valores pagos, o que 

não ocorreu. Aduz ainda, que a empresa descumpriu o contrato, que foi 

prejudicado por não ter o espaço adequado para desenvolver seus 

trabalhos jurídicos. Que ficou extremamente chateado com a situação. Ao 

final pleiteia por dano material no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), bem 

como, dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A 

Reclamada em sua peça de bloqueio (ID 27364163), sustenta que devido a 

alteração da malha aérea pelo planejamento de voos, houve troca de 

aeronave do trecho CGB-REC por uma menos, diminuindo a quantidade de 

assentos no espaço azul, que para compensar o autor pelo ocorrido, 

houve a disponibilização do espaço Azul no trecho REC-GRU, na viagem 

de volta. Pleiteia pela inexistência de dano moral e material, e a 

consequente improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. Embora possa 

ser reconhecido que houve falha na prestação de serviço, em relação a 

venda de poltronas no ESPAÇO AZUL que não estariam disponibilizadas, 

de outro lado, 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. Ora, a 

espécie revela de forma clara, que resta configurado, no máximo, mero 

aborrecimento. Com efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da empresa ré é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia, em princípio, pode revelar falha na 

prestação de serviço que merece atenção. No entanto, repito, a espécie 

não revela qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o 

evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, mas 

restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Por 

derradeiro, entendo devido o valor pleiteado a titulo de danos materiais na 

quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), vez que fora o valor pago a mais 

para se acomodar no chamado “Espaço Azul”, mesmo que por mera 

liberalidade da empresa o autor tenha realizado trecho de volta (REC-GRU) 

no referido espaço. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de a) CONDENAR a reclamada a 

pagar para o Reclamante o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 

acrescidos de juros legais de 1%(um por cento), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, , e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___ 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: 1014186-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SCHULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014186-61.2019.8.11.0002 Promovente: DOUGLAS 

SCHULLER Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Nota-se que a empresa reclamada foi 

regularmente citada e compareceu à sessão de conciliação, todavia, 

deixou de apresentar contestação tempestivamente (conforme ID 

25818254), tornando-se, dessa forma, revel. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que 

os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Narra a 

parte autora que teve seus dados incluso nos órgãos de proteção ao 

crédito de maneira indevida vez que não reconhece o débito. A parte 

Reclamada contestou a ação (ID 25818254), sustentando que o autor 

possui vínculo jurídico com a instituição financeira por meio do cartão ELO 

NACIONAL MULTIPLO, sendo que restou saldo devedor. Houve audiência 

de conciliação, onde a Reclamada não compareceu (conforme ID 

26630419). Ou seja, a empresa reclamada foi regularmente citada e 

apresentou contestação , todavia, não compareceu à sessão de 

conciliação tornando-se, dessa forma, revel. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 
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inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que 

os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Sustenta a 

parte Promovente que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito, que está sendo 

cobrado da parte Reclamante ante a revelia da empresa Reclamada, 

entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada 

(Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só 

em promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o 

que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação 

efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos 

prejuízos imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 24673469) 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 do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga 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: 1013758-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013758-79.2019.8.11.0002 Promovente: MANOEL PEDRO 

DE SOUZA 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. 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 a parte requerente que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida por diversos 

valores, pois alega que jamais contraiu dívidas com a empresa e não 

firmou contrato com a mesma. A parte reclamada, em sua peça de 

bloqueio, assevera que os débitos são pendências financeiras referente a 

UC que o autor é titular. Pleiteia pela ausência de danos morais e a 

consequente improcedência dos pedidos autoral. Destaco que a empresa 

não juntou nenhum documento em sua contestação (conforme ID 

27321023). Pelas provas acostadas ao feito ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte requerente pela empresa requerida (ID 

24492337). Apesar das alegações da empresa, não foram juntadas 

provas robustas e eficazes a ponto de demonstrar que a autora fora 

realmente a responsável pela unidade consumidora que originou os 

débitos, ora debatidos, aliás, a empresa sequer menciona o número e a 

localização da UC que gerou as cobranças feitas ao autor. 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 que a autora contratou os 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 
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cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência dos débitos objetos das restrições ora impugnadas, 

imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos 

de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016597-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE CONRADO DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016597-77.2019.8.11.0002 Promovente: DULCE CONRADO 

DE OLIVEIRA SOUZA Promovido: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que houve manifestação nos 

autos onde o Patrono da autora requer a desistência da ação pelo fato de 

não conseguir contato com a mesma para o comparecimento em audiência 

de conciliação (conforme ID 26762254), 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 ante a evidência de 

litigância de má-fé e passo ao julgamento de mérito. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Propôs 

a parte requerente ação no qual objetiva a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito no valor de R$ 

411,60 (quatrocentos e onze reais e sessenta centavos) e R$ 122,50 

(cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), pois alega que não 

consumiu os serviços cobrados pela Reclamada. A parte requerida 

contesta a presente ação e sustenta que a autora se cadastrou com 

revendedora, e que inadimpliu com a sua obrigação de pagar o preço 

ajustado por mercadorias que lhe foram devidamente entregues na 

campanha 17 e 18/2017, nos valores originais de R$ 411,60 e R$ 122,50. 

A Reclamada juntou em sua contestação: - ID 26687447 – Ficha cadastral 

(assinado), cópia de documento de RG. 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 não apresentou impugnação à contestação, ou seja, nada 

manifestou quanto aos documentos juntados pela parte requerida. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC. Neste 

ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, 
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pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016412-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FLAVIA APARECIDA RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - MT5245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016412-39.2019.8.11.0002 Promovente: FLAVIA 

APARECIDA RIBEIRO DIAS HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA Promovido: 

MRV ENGENHARIA PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminarmente - 

Do Pedido de Desistência Os Autores juntaram petição (ID 26977705) 

requerendo a desistência da ação quanto a Reclamada PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante disso, homologo 

o pedido de desistência desta reclamação em face da reclamada PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. Prossigo em relação à primeira 

reclamada MRV ENGENHARIA. Compulsando os autos, vislumbro que o 

feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, bem como a revelia da 

promovida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. Decido. Antecipo o mérito. Declaro 

a revelia da parte reclamada. Devidamente citada (ID 26652784), a 

Reclamada não apresentou contestação, tampouco compareceu a 

audiência conciliatória (conforme 26819007). Desta forma, necessária a 

aplicação dos efeitos da revelia, previsto no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, que taxativamente determina: “Se o réu não contestar a 

ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.” Assim, 

não tendo a parte Reclamada apresentado contestação no prazo 

assinalado, tornou-se confessa, reputando-se verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Civil. 

Como a contumácia da parte ré importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Alega os autores que são proprietários de 

um imóvel construído pelas requeridas, situado na Avenida da FEB, nº 

172, Bairro Alameda, na cidade de Várzea Grande/MT, Torre B, 

Apartamento 405, que se mudaram para o imóvel em 2015, que antes de 

completar 2 anos de moradia ocorreu vazamento na tubulação de gás, que 

no dia 07/11/2016, os moradores foram surpreendidos com a 

indisponibilidade do serviço de gás, sendo que a previsão para o 

restabelecimento seria o dia 10/11/2016, sendo que permaneceu sem o 

fornecimento total de gás do dia 21/11/2016 até o dia 18/12/2016. A 

reclamada se quedou inerte ao chamado judicial demonstrando nítido 

descaso. Ademais, verifico que os documentos carreados aos autos são 

suficientes para um decreto condenatório favorável à parte autora. Assim 

sendo a requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, restando incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Outrossim, a demandada não contestou, e não compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. 

Oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. A parte autora junta aos autos 

o contrato firmado entre as partes (ID 25639154), e-mails trocados, 

comunicados internos, e um laudo pericial relacionado ao vazamento do 

gás, com orientação para sanar infiltrações e substituir os medidores, de 

acordo com o projeto para oferecer a segurança. Pois bem. Para que a Ré 

seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambas. 

No caso, analisando as condutas das partes, principalmente sob a ótica 

do ônus probatório, tem-se que a Reclamada não demonstrou fatos 

desconstitutivos, modificativos ou extintivos dos direitos dos Autores. 

Ainda é incontroverso o fato que a parte autora permaneceram por dias 

sem o fornecimento de gás em sua residência. Assim, entendo que o 

comportamento da Ré, viola os direitos basilares do consumidor, 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo considerado 

ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C. Isso porque, ao disponibilizar 

no mercado um imóvel que não correspondeu às expectativas geradas 

nos Autores, principalmente quanto à qualidade e à segurança, em relação 

ao gás, viola o artigo 6º, I, III e IV do CDC, pois expõe à risco a vida do 

Autor e sua família, com os vazamentos relatados, deixa de prestar 

informações adequadas e claras sobre os riscos apresentados, e deixa 

de prevenir e reparar os danos causados. No caso, entendo presente o 

nexo causal, ou seja, ?o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado? (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, 

houvesse as Rés disponibilizado o imóvel com a qualidade esperada, e 

atendido às reclamações dos Autores, os danos não teriam se 

concretizado. E, analisando o pleito pela reparação de danos morais, 

tem-se que a frustração dos Autores quanto à qualidade do 

empreendimento, aliada a desídia com que foi tratada pelas Rés, bem como 

a exposição à insegurança com problemas reiterados em relação ao gás, 

extrapola a esfera do mero dissabor, e constitui falha efetiva na prestação 

do serviço, pois, causa no consumidor sensação de fraqueza e de 

submissão aos desígnios econômicos das Rés, e atinge à sua intimidade, 

causando o dano moral in re ipsa. Em casos semelhantes, já se posicionou 

a jurisprudência pátria: Compra e venda de imóvel na planta. Vício na 

construção (vazamento). Obra realizada pela requerida. Requerida alega, 

prescrição, bem como ter seguido as normas da ABNT. Nega ser 

responsável pelos danos reportados pela autora. Revelia (ausência da 

requerida na audiência de conciliação). Relação de consumo. Prescrição 

afastada, prazo de 10 anos para o caso de vício em construção (Súmula 

194 do STJ). Danos materiais retratados nas fotografias juntadas aos 

autos. Dano moral reconhecido, conduta omissa e intransigente da 

requerida, ao afirmar que a obra estava fora da garantia. Ação julgada 

parcialmente procedente para condenar a requerida a reparar os 

vazamentos no imóvel da autora, além de indenizar os danos materiais, 

bem como compensar o dano moral no valor de R$ 10.000,00. Recurso da 

requerida, alegando a incompetência absoluta pela necessidade de 

perícia, no mais reitera teses de defesa. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. Recurso improvido. (BRISOLA, Cassio Pereira. Recurso 
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inominado n. 1021453-18.2016.8.26.0602. J. em 19 Set. 2017. disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Ju. 2018). CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO 

EM IMÓVEL. INFILTRAÇÃO. DEVER DE REPARAR O DANO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA EXAGERO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (LEAL, Gustavo Alexandre da Câmara. Recurso inominado n. 

0008609-02.2014.8.26.0577. J. em 26 Fev. 2015. disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Jul. 2018.) Assim, resta incontroverso o 

dano moral sofrido pelos Autores, de responsabilidade de ambas as 

Reclamadas. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 

944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

nas causadoras do mal a fim de dissuadi-las de novo atentado. Valor esse 

que entendo pertinente na proporção solidária de R$ 3.000,00 (tres mil 

reais). Isso posto, por todo o esclarecido e fundamentado, após a análise 

da versão fática e probatória trazida por ambas as partes, e adstrita aos 

pedidos iniciais, julgo pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e deferindo a inversão do ônus da prova em favor 

do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, para: a) CONDENAR as 

Reclamadas, solidariamente, à título de danos morais, na modalidade in re 

ipsa, no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde o 

evento danoso e a correção monetária a partir da prolação desta 

sentença. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1016648-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLAYNE APARECIDA SILVA MIRANDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016648-88.2019.8.11.0002 Promovente: KAROLLAYNE 

APARECIDA SILVA MIRANDA Promovido: GOL LINHAS AEREAS 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. Em síntese narra a autora os seguintes fatos: Que 

celebrou contrato com a empresa Reclamada com destino a cidade de 

Maceió/AL, sendo a ida no dia 08 de outubro de 2019 de Cuiabá com 

conexão em Guarulhos/SP e seguindo para o aeroporto da cidade de 

Maceió/AL, com previsão de chegada no dia 09 de outubro as 1h50min. 

Que chegando na cidade de Guarulhos/SP, foi informada de que não seria 

possível o embarque para o voo om destino a Maceió e que os 

passageiros teriam que dormir no hotel e retornarem ao aeroporto em 

torno das 5h00min, para que pudessem embarcar para o aeroporto de 

Recife/PE. Que foi disponibilizado hotel, sendo que retornou ao aeroporto 

com destino a Recife/PE e da cidade de Recife para Maceió a empresa 

Requerida forneceu ônibus. Que perdeu uma diária no hotel no valor de R$ 

187,95 (cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Ao final 

pleiteia por danos matérias no importe de R$ 187,95 (cento e oitenta e sete 

reais e noventa e cinco centavos), bem como, dano morais na quantia de 

R$ 10.187,95 (dez mil cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos). A Reclamada sustenta em sua peça de bloqueio que a perda 

de voo de conexão se dera em virtude de atraso percebido no voo relativo 

ao primeiro trecho da viagem, devido ao atraso do voo G3 1425, que 

envidou todos os esforços na reacomodação de passageiros, pleiteia pela 

inexistência de danos e a consequente improcedência dos pedidos 

autoral. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

de atraso no voo, manutenção não programada, ausência de tripulação , 

ou qualquer outro motivo, não afasta sua responsabilidade, até porque 

nada foi comprovado pela Reclamada. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP ? rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). A Autora comprovou 

através de documento (ID 25745409), que o voo contratado seria: - Partida 

no dia 08/10/2019 as 18:40 de Cuiabá/MT para Guarulhos/SP com chegada 

as 22:00 horas; - Partida Guarulhos/SP as 22:55 com chegada a Maceió 

(destino final) as 01:50 do dia 09/10/2019 Outrossim, a autora menciona 

que ao chegar no aeroporto de Guarulhos/SP, foi informada que seu voo 

havia sido cancelado, onde teve que ir para hotel, para que então as 

05h00min embarcar em voo para a cidade de Recife/PE e após continuar 

sua viagem por via terrestre até a cidade Maceió/AL. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço 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. No caso concreto, a autora não menciona o 

horário em que chegou a seu destino final (cidade de Maceió) apenas 

sustenta que o transporte via terrestre durou “por volta” de 5 horas, o que 

ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações 
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da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte 

Reclamante. Ressalta-se que a requerente informa que a requerida 

prestou o auxílio necessário ao disponibilizar hospedagem, desse modo, 

tal atitude deve ter amenizado os transtornos enfrentado pela requerente, 

bem como deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório. . 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da requerido ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte requerente, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Quanto ao dano material, tenho que 

tal pedido não merece prosperar. A rigor, para viabilizar a procedência da 

ação de ressarcimento de prejuízos materiais, a prova da existência do 

dano efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável, 

o que implica concluir que somente danos diretos e efetivos encontram no 

ordenamento jurídico suporte de ressarcimento, não se indenizando, por 

conseguinte, dano hipotético. A Parte Autora anexou em sua petição inicial 

somente o “voucher” com dados de sua viagem contendo a descrição do 

hotel em que estaria hospedada, todavia, não foi juntado respectivo 

comprovante de pagamento a fim de confirmar que o valor da diária fora 

desembolsado por ela. Desse modo, não existe responsabilidade civil sem 

que haja dano. Permitir o ressarcimento de material hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste ao autor a pretensão de direito material postulada. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados a partir da citação. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1010846-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo Nº: 

1010846-12.2019.8.11.0002 Promovente: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA 

Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Preliminarmente Compulsando os autos verifica-se 

que a parte reclamante formulou pedido de desistência da ação conforme 

ID 24652460 do PJE. A parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação no ID 24476781, 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 
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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. Mérito Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito de maneira 

indevida pelo valor de R$932,49 (novecentos e trinta e dois reais e 

quarenta e nove centavos). A parte autora ainda alega o seguinte em sua 

petição inicial (ID22883365 – fls. 04): “Desta forma, imperioso declarar a 

inexigibilidade do débito cobrado pela Requerida, o qual já foi inscrito nos 

órgãos de proteção do crédito, uma vez que recai sobre serviço não 

contratado e não adquirido, merecendo ser anulado, o que desde já se 

requer.” A parte reclamada, em sua contestação, assevera que a 

empresa VIA VAREJO cedeu a titulo oneroso o crédito concedido ao autor 

para aquisição de produto, sendo que houve assinatura de contrato de 

venda financiada. A Reclamada ainda junta em sua contestação ID 

24476783: Contrato de venda financiada (assinado), Ficha de aprovação 

de crédito (assinado), termo de cessão e carta de notificação de débito. 

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 autora sequer apresentou impugnação aos fatos narrados 

pela empresa, ao invés disso, requereu somente a desistência por 

entender a necessidade de perícia (ID 24652460). Assim, comprovado nos 

autos o negócio jurídico firmado entre as partes litigantes, a inscrição do 

nome da parte requerente nos cadastros de restrição ao crédito, ante o 

inadimplemento, constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se 

em indenização por danos morais. A parte requerente, por sua vez, não 

juntou aos autos comprovantes de quitação de seu débito, não 

demonstrando, assim, que a empresa requerida praticou qualquer ato 

ilícito. 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 do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a) receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011197-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011197-82.2019.8.11.0002 Promovente: CLAUDINEI ALVES 

DA COSTA 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, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Narra o 

Requerente que é titular de unidade consumidora de número 6/807870-1, e 

que contesta os valores cobrados. Alega que tais valores são abusivos e 

não refletem o real consumo que possui, que não houve modificação na 

sua rotina que justificasse o aumento. A requerida contestou a ação 

aduzindo que os débitos decorrem do efetivo consumo aferidos de acordo 

com a leitura que constou na época e que foi realizada inspeção técnica 

no equipamento de medição do autor, sendo que o resultado fora a 

ausência de irregularidade na medição da unidade. Requer ao final a 

improcedência dos pedidos formulados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte requerente. A parte autora pleiteia pela retificação das cobranças, 

todavia, a Reclamada junta aos autos laudo emitido pelo IPEM-MT que 

comprova “que o medidor está funcionando de acordo com o Regulamento 

Técnico Metrológico...” Ainda, vislumbro que a variação de consumo não 

foi significativa em relação às faturas não impugnadas nesta demanda. 

Explico: O Autor alega exorbitantes as seguintes faturas: 04/2019 no valor 

de R$ 327,59 05/2019 no valor de R$ 342,93 06/2019 no valor de R$ 

354,42 07/2019 no valor de R$367,52 08/2019 no valor de R$351,37 

Todavia, conforme o próprio histórico apresentado pelo autor, é possível 

verificar que as faturas anteriores aos meses ora impugnados, possuem 

valores semelhantes, vejamos: Fatura MARÇO/2019 – R$ 307,86 Fatura 

FEVEREIRO/2019 – 303,98 Fatura JANEIRO/2019 – 336,62, e inclusive, 

fatura com valor maior do que os impugnados pelo autor, conforme: Fatura 

DEZEMBRO/2019 – no valor de R$ 377,40. Assim, resta afastada a 

ocorrência de registro equivocado do consumo da parte autora. De tal 

modo, a requerida não pode ser responsabilizada pelo fato da fatura não 

atender às expectativas do autor. Como se vê, trata-se de cobrança 

devida, não havendo que se falar em anulação de cobranças ou 

indenização por danos morais. Acrescento, ainda, que em razão da 

relevância dos serviços prestados pelas concessionárias de serviços 

públicos, da tecnologia utilizada e da fiscalização a que se encontram 

submetidas, dificilmente ocorrerá algum erro no controle e na medição do 

consumo de energia, mesmo porque essa fiscalização é feita constante e 

rigorosamente pela ANEEL. Friso novamente que, foi feita perícia no 

medidor instalado na unidade consumidora pelo IPEM-MT, qual afirmou que 

o medidor está funcionando de acordo com o regulamento técnico 

metrológico e que os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS 

com sua classe de exatidão. Registra-se, que o requerente não 

apresentou impugnação à contestação e documentos apresentados. 

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do 

consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das 

faturas. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não tem caráter 

absoluto. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão inicial. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar deferida nos autos, REVOGO-A. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Intime-se. Com o transito em 

julgado, nada sendo reclamado, arquive-se. Às providências. Evelyn Rubia 

Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 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 
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havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 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: 1017838-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VIEGAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017838-86.2019.8.11.0002 Promovente: THAIS VIEGAS DA 

SILVA Promovido: 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 de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Ressalto que a suspensão de prazos processuais 

ocorreu do dia 20 de dezembro de 2019 ao dia 20 de janeiro de 2020, 

onde no dia 21 de janeiro de 2020 se findou a referida suspensão de 

prazos processuais. In casu a contestação fora apresentada no dia 18 de 

dezembro de 2019, sendo que a impugnação à contestação não fora 

juntada aos autos dentro de seu prazo legal, mesmo sendo a autora 

devidamente intimada (conforme termo de audiência ID 27547816). Desse 

modo, passo a análise do mérito. 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$286,16, vez 

que não reconhece o referido valor. E ainda menciona o seguinte (petição 

inicial ID 26294149– fls. 03) “Desta forma, imperioso declarar a 

inexigibilidade do débito cobrado pela Requerida, o qual já foi inscrito nos 

órgãos de proteção do crédito, uma vez que recai sobre serviço não 

contratado e não adquirido, merecendo ser anulado, o que desde já se 

requer.” (grifei). Contesta a requerida e sustenta que a autora possui 

contrato de plano OI Total, de número 6536861766 e banda larga, sendo 

que a autora encontra-se em débito com a empresa. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos autoral. A empresa Reclamada juntou áudio de 

gravação informando que sua internet não estava funcionando, sendo que 

também na ligação o marido da titular de nome “Wemerson” fala com o 

atendente preposto da Ré (conforme ID 27606039). Em outra ligação, é 

possível verificar que o marido da titular de nome “Wemerson” novamente 

informa condições de sua internet (conforme ID 27606548). Como já 

mencionado, a parte autora não apresentou impugnação à contestação. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na 

contratação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, 

ressaltando que a parte não impugnou os contratos apresentados. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido 

contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta 

demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte CREDORA com 

o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso 

a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011856-91.2019.8.11.0002

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:

ELIZA ALEXANDRIA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011856-91.2019.8.11.0002 Promovente: IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Promovido: ELIZA ALEXANDRIA ALVES 

SE N T E N Ç A No ID 25871551, foi determinado a parte Reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar petição inicial, conforme 

segue: “Intima-se o patrono da parte autora para, no prazo de 15 dias, 
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colacionar aos autos procuração com data de emissão, conforme art. 654 

§1º, do CC, sob pena de indeferimento da inicial.” A parte autora não 

cumpriu com o determinado, sendo assim, verifica-se que o prazo 

estabelecido decorreu sem o seu efetivo cumprimento. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: ?APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)? (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).? Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

_____________________________________________________ 

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: 1007538-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1007538-65.2019.8.11.0002 Promovente: HERCULES 

FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS Promovido: BANCO BMG S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por HERCULES FABRICIO PEREIRA 

DE CAMPOS em desfavor de BANCO BMG S/A. O autor alega que fora 

pactuado um empréstimo e que as informações que recebeu que seria um 

consignado comum com data determinada de inicio e fim e que em nenhum 

momento foi mencionado a expressão “CONSIGADO CARTÃO DE 

CRÉDITO, CRÉDITO ROTATIVO – JUROS DIFERENCIADOS”, que não foi 

explicado que os juros do consignado cartão de crédito são bem mais 

elevados. Que a realidade é que o empréstimo almejado é diferente do 

serviço ofertado pelo Requerido, pois realiza outra operação com juros, 

encargos diferentes e forma de pagamento diferente. O pedido de 

indenização por danos morais facilmente poderia ser analisado. Todavia, 

para análise do pedido de indenização por danos materiais no que tange a 

devolução de valores de forma reajustada, se faz necessária perícia 

contábil, uma vez que o autor requer a devolução dos valores 

indevidamente descontados de sua folha de pagamento, devidamente 

corrigidos, mas não apresenta contrato do efetivo valor objeto do 

empréstimo e nem mesmo laudo que leve à tal conclusão de valores. Não 

existe na petição inicial qual o valor exato que o autor entende devido a 

titulo de indenização material. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, que: 

“A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de oficio”. Para que uma causa possa ser 

atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

contábil), que envolve cálculos complexos que dependem de fórmulas 

matemáticas, não havendo como se proceder através de simples cálculos 

aritméticos, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial 

para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, 

pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as 

causas consideradas de menor complexidade. Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 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: 1017735-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017735-79.2019.8.11.0002 Promovente: PALOMA RIBEIRO 

DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Ressalto que 

a suspensão de prazos processuais ocorreu do dia 20 de dezembro de 

2019 ao dia 20 de janeiro de 2020, onde no dia 21 de janeiro de 2020 se 

findou a referida suspensão de prazos processuais. In casu a 

contestação fora apresentada no dia 24 de Janeiro de 2020, sendo que a 

impugnação à contestação não fora juntada aos autos dentro de seu 

prazo legal, mesmo sendo a autora devidamente intimada (conforme termo 

de audiência ID 27594609). Desse modo, passo a análise do mérito. 

Preliminares - Falta de interesse de agir O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 
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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 a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. 

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$477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), sendo que 

não realizou qualquer contrato junto a parte Requerida. Contesta a 

requerida possui vínculo junto ao banco, sendo que possui cartão 

COMPCARD MASTERCARD NACIONAL, sendo que o último pagamento foi 

realizado em 30/05/2016. Cabia à requerida impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à contestação: Proposta de adesão (devidamente 

assinado), cópia de documentos pessoais (RG e CPF) – ID 28341351, 

faturas de consumo, que registram compras efetudas e alguns 

pagamentos realizados, conforme ID 28341348. Conforme dito, o autor em 

sua petição inicial afirma que não realizou contrato com o Reclamado. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando 

que a parte não impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em 

havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e 

a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017482-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG 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: 1017482-91.2019.8.11.0002 Promovente: OSVALDO DA 

SILVA LIMA Promovido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. BANCO 

BMG S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por OSVALDO DA SILVA 

LIMA em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S/A em 

que realizou dois contratos de empréstimo com o Banco BMG, sendo que 

em julho de 2017 houve a quitação, mas o valor de R$ 56,00 ainda 

continua sendo descontado e que recebeu uma carta do SERASA, 

afirmando que sua dívida estaria no valor de R$ 196,68 – Que o banco 

BMG deixou de descontar em folha e o Banco Itaú estaria ameaçando de 

inserir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pleiteia 

pela inexistência de débito referente a cobranças feitas pelas requerida, 

bem como a condenação das Reclamadas em danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). MÉRITO Em audiência de conciliação a parte 

autora celebrou acordo com a reclamada BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO (conforme ID 27402032) para o pagamento do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de acordo geral, sendo que a parte autora 

requereu o prosseguimento do processo em relação a parte Reclamada 

BANCO BMG S.A. Ou seja, a parte reclamante celebrou acordo para 

quitação em favor de apenas um réu e requereu prosseguimento 

buscando a condenação em indenização em face da 2ª Reclamada. 

Porém, em que pese o Código Civil dispor no seu artigo 844, caput que a 

transação não aproveita e nem prejudica senão os que nela intervieram, o 

fato é que no mesmo artigo no parágrafo §3º, resta evidente que em se 

tratando de obrigações solidárias a transação extingue a obrigação em 

relação aos co-devedores. No caso tendo a parte reclamante formulado 

pedido de indenização por danos morais de forma solidária para ambos os 

reclamados, o acordo celebrado com um aproveita ao outro, sob pena de 

enriquecimento ilícito da parte reclamante que pretende auferir duas 

indenizações por danos morais pelo mesmo fato. Senão vejamos a 

jurisprudência neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A 2ª RÉ, FABRICANTE DO 
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PRODUTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/73. APELO DA AUTOR PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

TRANSAÇÃO REALIZADA COM UM DOS DEVEDORES QUE APROVEITA 

AOS DEMAIS. ARTIGO 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas". (Art. 18 

do CDC); 2. "A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que 

nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 3o Se 

entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em 

relação aos codevedores. (Artigo 844 do Código Civil); 3. Autor que 

pleiteou condenação solidária. Ausência de requerimento específico em 

relação a determinado réu. 4. A transação celebrada entre um dos 

codevedores e o credor da dívida beneficia aos demais. Inteligência art. 

844, § 3º do Código Civil. Precedentes do TJRJ. Sentença que, com acerto, 

julgou extinto o processo sem apreciação do mérito quanto ao devedor 

solidário. 5. Precedentes: 0009037-75.2012.8.19.0212 - APELAÇÃO Des 

(a). LUIZ ROBERTO AYOUB - Julgamento: 25/08/2016 - VIGÉSIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR e 0010828-06.2012.8.19.0204 - 

APELAÇÃO Des (a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - 

J u l g a m e n t o :  1 6 / 0 3 / 2 0 1 5  -  S É T I M A  C Â M A R A  C Í V E L ; 

0027954-27.2016.8.19.0205 - APELAÇÃO -Des (a). SÉRGIO SEABRA 

VARELLA - Julgamento: 24/05/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-RJ - 

APL: 00220529020168190206 RIO DE JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL 

1 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de 

Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/09/2017) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A 2ª RÉ, 

FABRICANTE DO PRODUTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL/73. APELO DA AUTOR PLEITEANDO O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO REALIZADA COM UM 

DOS DEVEDORES QUE APROVEITA AOS DEMAIS. ARTIGO 844, § 3º DO 

CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas". (Art. 18 do CDC); 2. "A transação não 

aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga 

respeito a coisa indivisível. (...) § 3o Se entre um dos devedores solidários 

e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores. (Artigo 844 

do Código Civil); 3. Autor que pleiteou condenação solidária. Ausência de 

requerimento específico em relação a determinado réu. 4. A transação 

celebrada entre um dos codevedores e o credor da dívida beneficia aos 

demais. Inteligência art. 844, § 3º do Código Civil. Precedentes do TJRJ. 

Sentença que, com acerto, julgou extinto o processo sem apreciação do 

méri to quanto ao devedor sol idár io.  5.  Precedentes : 

0009037-75.2012.8.19.0212 - APELAÇÃO Des (a). LUIZ ROBERTO 

AYOUB - Julgamento: 25/08/2016 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR e 0010828-06.2012.8.19.0204 - APELAÇÃO Des (a). 

CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 16/03/2015 - 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0027954-27.2016.8.19.0205 - APELAÇÃO -Des 

(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 24/05/2017 - VIGÉSIMA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 6. Recurso de apelação conhecido 

e desprovido.(TJ-RJ - APL: 00220529020168190206 RIO DE JANEIRO 

SANTA CRUZ REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA 

PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/09/2017) Por esta 

razão, outra alternativa não resta a não ser reconhecer a falta de 

interesse processual em relação aos pedidos em face da reclamada 

BANCO BMG S.A e a homologação do acordo entabulado no ID 27402032. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 

487, inciso I do Novo CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes estendendo seus efeitos a todos os reclamados e 

RECONHECENDO FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL nos pedidos de 

prosseguimento do feito e condenação da reclamada BANCO BMG S.A. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em 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: 1016580-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY MIRIAN DE MELO OAB - MT23295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016580-41.2019.8.11.0002 Promovente: EDSON SILVA DA 

CUNHA Promovido: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A FINANCEIRA 

ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos (ID 26847071). Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 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: 1017897-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017897-74.2019.8.11.0002 Promovente: DENILSON 

SANTOS DE ABREU Promovido: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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. Ressalto que a suspensão de prazos processuais 

ocorreu do dia 20 de dezembro de 2019 ao dia 20 de janeiro de 2020, 

onde no dia 21 de janeiro de 2020 se findou a referida suspensão de 

prazos. In casu a contestação fora apresentada no dia 19 de Dezembro 

de 2019, sendo que a impugnação à contestação não fora juntada aos 

autos dentro de seu prazo legal, mesmo sendo a autora devidamente 

intimada (conforme termo de audiência – ocorrida em 18 de dezembro de 

2019 - ID 27586340). Desse modo, passo a análise do mérito. 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$ 833,99 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), 

sendo que não realizou nenhuma operação de serviços ou compra com o 

Reclamado. Contesta a requerida aduzindo que o autor é titular do cartão 

de crédito LOJAS AMERICANAS VISA INTERNACIONAL, por meio do qual 

foram contraídos débitos que restaram inadimplidos, sendo que o valor 

negativado é referente a fatura com vencimento no mês de agosto de 

2017. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na 

inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação: Proposta de adesão (devidamente assinado), 

cópia de documentos pessoais (RG e CPF) – ID 27638495, faturas de 

consumo, que registram compras efetudas e alguns pagamentos 

realizados, conforme ID 27638494. Ainda, o banco Reclamado também 

junta áudio de gravação, onde o autor entra em contato com o banco a fim 

de verificar a respeito de seu cartão, e confirma dados pessoais, tais 

como: CPF, local e data de nascimento (conforme ID 27640721). Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando 

que a parte não impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em conformidade 

com o pedido de danos morais, corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017731-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ALMEIDA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017731-42.2019.8.11.0002 Promovente: WELITON 

ALMEIDA DA GUIA Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Ressalto que 

a suspensão de prazos processuais ocorreu do dia 20 de dezembro de 

2019 ao dia 20 de janeiro de 2020, onde no dia 21 de janeiro de 2020 se 

findou a referida suspensão de prazos. In casu a contestação fora 

apresentada no dia 10 de Janeiro de 2020, sendo que a impugnação à 

contestação não fora juntada aos autos dentro de seu prazo legal, mesmo 

sendo a parte autora devidamente intimada (conforme termo de audiência 

– ocorrida em 18 de dezembro de 2019 - ID 27594087). Desse modo, 

passo a análise do mérito. Mérito Sustenta o reclamante que foi 

surpreendido com a negativação do seu nome por suposto débito no valor 

de R$201,57 (duzentos e um reais e cinquenta e sete centavos), pois 

alega não realizou qualquer contrato junto a Reclamada. A reclamada em 

sua contestação alega que a parte autora celebrou contrato com a Ré, 

utilizando regularmente dos serviços fornecidos através do número 65 9 

9937-4130, sendo que restaram débitos inadimplidos. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 
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ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência de relação jurídica entre as 

partes que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 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 26252874) 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 do débito debatido 

nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017703-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017703-74.2019.8.11.0002 Promovente: LUIZ CARLOS 

ALVES 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. Quanto ao 

pleito da Reclamada referente designação de audiência de instrução e 

julgamento (conforme termo de contestação – ID 28097508). Destaco que 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência? (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). ?Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia? 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida no valor de R$ 2.771,17 (dois mil, setecentos e setenta e um 

reais com dezessete centavos), alega, que não possui contrato nenhum 

com a Reclamada a não ser o de sua residência, que desconhece 

totalmente o endereço informado na suposta conta em atraso, sendo: Rua 

Joaquim Nabuco, s/nº. quadra 64, Várzea Grande/MT. A parte reclamada, 

em sua peça de bloqueio, alega que os débitos alegado como 

desconhecidos, são pendencias financeiras referente a UC 932766, 

localizada na Rua Joaquim Nabuco, Jardim Gloria I, que as faturas 

pendentes são resultado do consumo de energia na UC que o autor é 

titular. A impugnação à contestação foi apresentada conforme (ID 

28672174). Pelas provas acostadas ao feito ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte requerente pela empresa requerida (ID 

26246137). A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa. Destaco que o 

autor em sua petição inicial, alega que não utilizou os serviços da empresa 

Reclamada referente a UC LOCALIZADA NO ENDEREÇO Rua Joaquim 

Nabuco, s/nº. qua d ra 64, Várzea Grande/MT. A Reclamada anexou em 

sua contestação, histórico de contas, ordens de serviço, ficha cadastral, 

histórico de consumo e TERMO DE PARCELAMENTO (que não possui 

nenhuma assinatura). 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 
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sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

6.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016898-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016898-24.2019.8.11.0002 Promovente: SANDRO ALVES 

PEREIRA 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. Ressalto que 

a suspensão de prazos processuais ocorreu do dia 20 de dezembro de 

2019 ao dia 20 de janeiro de 2020, onde no dia 21 de janeiro de 2020 se 

findou a referida suspensão de prazos. In casu a contestação fora 

apresentada no dia 22 de Janeiro de 2020, sendo que a impugnação à 

contestação não fora juntada aos autos dentro de seu prazo legal, mesmo 

sendo a parte autora devidamente intimada (conforme termo de audiência 

– ocorrida em 19 de dezembro de 2019 - ID 27641190). Desse modo, 

passo a análise do mérito. 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 a parte 

requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

de maneira indevida por diversos valores, sendo eles: R$ 29,45 – R$ 

55,59 – R$ 31,01 – R$ 31,19, pois alega que não possui débito com a 

Reclamada. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que 

os débitos são pendências financeiras referente a UC que o autor é titular. 

Pleiteia pela ausência de danos morais e a consequente improcedência 

dos pedidos autoral. Destaco que a empresa não juntou nenhum 

documento em sua contestação (conforme ID 28237660). Pelas provas 

acostadas ao feito ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

requerente pela empresa requerida (ID 25890800). Apesar das alegações 

da empresa, não foram juntadas provas robustas e eficazes a ponto de 

demonstrar que a autora fora realmente a responsável pela unidade 

consumidora que originou os débitos, ora debatidos, aliás, a empresa 

sequer menciona o número e a localização da UC que gerou as cobranças 

feitas ao autor. 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 que a autora contratou os 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$ 1.000,00, vez que a parte autora possui 

título protestado (na data de 14/02/2019) em seu nome na cidade de 

Cuiabá/MT, que não foi comprovado neste processo ser indevido 

(conforme extrato ID 25890800). Pelo exposto, decido pela procedência 
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em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência 

dos débitos objetos das restrições ora impugnadas, imputado pela 

reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome 

da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010789-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIAN PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1010789-91.2019.8.11.0002 Promovente: LIRIAN PAULA 

FERREIRA Promovido: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos (ID 

24648865). Ressalto que a contestação e documentos estavam em sigilo, 

sendo retirado de tal condição apenas após a audiência. Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza 

Leiga 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: 1013625-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYENI LUARA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MENEGUETI OAB - MT26428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1013625-37.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DAYENI LUARA RODRIGUES PARTE RÉ: AEROVIAS DEL CONTINENTE 

AMERICANO S.A. AVIANCA SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de 

ação indenizatória por danos morais com restituição dos valores pagos em 

razão de má prestação do serviço 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. Preliminares Destaco que a parte 

ré é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Assim, 

afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva invocada pela empresa 

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, os documentos 

adunados aos autos com a exordial são claros no sentido de que nas 

passagens aéreas constam como identificação tão somente a expressão 

Avianca. Dessa forma, há responsabilidade solidária de todos que utilizem 

a marca AVIANCA, as empresas 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 do 

consumidor, pois este não tem como diferenciá-las A corroborar acerca 

da teoria da aparência vejamos a posição do STJ: RECURSO ESPECIAL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAL E MORAL – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DEFEITO DO PRODUTO - FORNECEDOR APARENTE – MARCA 

DE RENOME GLOBAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ. Hipótese: A 

presente controvérsia cinge-se a definir o alcance da interpretação do art. 

3º do Código de Defesa do Consumidor, a fim de aferir se na exegese de 

referido dispositivo contempla-se a figura do fornecedor aparente - e, 

consequentemente, sua responsabilidade -, entendido como aquele que, 

sem ser o fabricante direto do bem defeituoso, compartilha a mesma 

marca de renome mundial para comercialização de seus produtos. 1. A 

adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à 

conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do 

Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, 

compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do 

processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca 

ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por 

um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o 

mercado consumidor. 2. O fornecedor aparente em prol das vantagens da 

utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir 

dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade 

adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, 

reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para 

arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma 

identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua 

legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do 

fato ou vício do produto ou serviço. RECURSO ESPECIAL No 1.580.432 - 

SP (2012/0177028-0). Em relação ao requerimento de incluir a OCEANAIR 

(Avianca Brasil), no polo passivo, indefiro o pedido, pois, havendo 

solidariedade das empresas pertencentes à mesma cadeia de 

fornecedores, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, 

por essas razões rejeito a preliminar em epígrafe, esse entendimento foi 

firmado no REsp 1625833 -STJ. No referido julgado firmou-se: "não há 

litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo 

facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou 

todos os responsáveis”. Mérito Para o deslinde da controvérsia 

necessário aplicar para o transporte aéreo doméstico as disposições 

legais do CDC, já para as intercorrências em voos internacionais deve 

prevalecer as convenções internacionais. Pois, as relações entre os 

consumidores brasileiros e as empresas de transporte aéreo 

internacionais são, a partir de então, regidas pelas convenções 

internacionais, e não mais pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse 

sentido: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas 

e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e 

ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 

(repercussão geral) (Info 866).”. No entanto, entendimento que não se 
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estende ao dano moral, prevalecendo o princípio da reparação integral. 

Nesse trilhar: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. 

Embargos de Declaração opostos pelos autores/recorridos por suposta 

omissão no acórdão, sob o fundamento de que as limitações impostas 

pelas Convenções de Varsórvia e de Montreal alcançam tão somente a 

indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. 

Requerem atribuição de efeito modificativo, a fim de ser majorado o valor 

de indenização por danos morais. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos 

Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 

1.022, CPC). 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame 

da causa, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC 

de 2015. 4. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em 

que analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu 

fundamentadamente. 5. A decisão colegiada está devida e suficientemente 

fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via 

Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 6. EMBARGOS 

CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, 

da  le i  n º  9 .099 /95 . (TJ -DF  07124143020188070020  DF 

0712414-30.2018.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 

Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)”. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha de 

serviço de transporte aéreo. Constata-se que o voo da ida (Cuiabá - São 

Paulo) da parte autora foi primeiro alterado e posteriormente cancelado, 

diante do cancelamento a consumidora comprou outra passagem de outra 

companhia aérea, porém não foi restituída pela parte requerida, dever que 

lhe incumbia diante da inadimplência contratual. Atesto que a defesa não 

apresentou elementos suficientes para afastar sua responsabilidade, não 

há por parte da ré qualquer excludente de responsabilidade que a isente 

do dever de indenizar. Portanto, o vício na prestação do serviço foi 

comprado pela parte autora, conforme pode-se observar de toda 

documentação juntada no id. Num. 24411661 - Pág. 1. Veja em 

decorrência da falha no voo doméstico a indenização material se submete 

as disposições do CDC, conforme já mencionado. O art. 20 do CDC, 

assevera que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações 

constantes da oferta ou mensagem publicitária. Quanto aos danos 

materiais no Brasil, a parte autora faz jus a indenização de R$ 416,65 pela 

passagem adquirida de outra companhia por culpa exclusiva da empresa 

ré que não operou o voo doméstico com destino Cuiabá a São Paulo. 

(Num. 24411666 - Pág. 3). Nesse trilhar, é devida a restituição do valor 

pago pelo primeiro trecho não realizado de Cuiabá a São Paulo, assim é 

devida a restituição de $ 97,13 dólares. (Divisão do total gasto com a 

quantidade de trechos, portanto $582,83 dólares divido por seis trechos). 

Deve ainda ser indenizada com gastos de serviço de transporte terrestre 

(Uber), na quantia de R$ 64,79 e R$ 44,62 (Id. Num. 24411668 - Pág. 1), 

pois diante da mudança do itinerário necessitou sair do aeroporto. 

Vislumbra-se ainda que no dia da volta o voo de Bogotá a São Paulo 

atrasou por mais de nove horas, o voo estava previsto para 12:35 

somente saiu às 21:25. (Id. Num. 24411670 - Pág. 1).Num. 24411671 - Pág. 

1 Diante do atraso, o voo seguinte de São Paulo a Cuiabá, foi remanejado, 

assim, a autora somente foi embarcar por outra companhia aérea às 16:10 

PM no dia 31/05/2019. (Num. 24411674 - Pág. 1). Quanto ao atraso não foi 

apresentado qualquer prova que afaste a responsabilidade da requerida. 

Logo, deve ser indenizada em 3,83 dólares com gasto com alimentação 

(Num. 24411671 - Pág. 3) (Num. 24411672 - Pág. 2). Em razão do atraso, 

ao chegar em São Paulo provou que arcou com gastos com o transporte 

terrestre, que devem ser indenizados na quantia de R$ 105,73 Num. 

24411673 - Pág. 1 O Decreto n. 5.910/2016 que promulga a Convenção 

para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo 

Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 199, assevera no 

dispositivo n. 20 que: “ O transportador é responsável pelo dano 

ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou 

carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano 

ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas 

as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou 

que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”. Ressalta 

que o Decreto n. 5.910/2016, limita o montante da indenização material, em 

seu art. 22, "1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de 

pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do 

transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por 

passageiro.”. A quantia de 4.150 Direitos Especiais de Saque (DES) 

e q u i v a l e  a  R $  2 4 . 2 2 8 , 3 7 ,  c o n f o r m e  o  s i t e 

h t t p s : / / w w w . x e . c o m / p t / c u r r e n c y c o n v e r t e r / c o n v e r t / ?

Amount=4.150&From=XDR&To=BRL (acesso em: 30 de janeiro de 2020). E 

no caso, a quantia material a ser indenizada não ultrapassa o limite da 

convenção. Em relação ao dano moral. Ao realizar o serviço para qual se 

prestou, as empresas de transporte aéreo assumem os riscos pelos 

defeitos e vícios nos serviços. A responsabilidade se traduz, 

simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da 

dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. Nota-se 

que incumbe a ré proceder com um planejamento de voo seguro e 

eficiente ao disponibilizar serviços de transporte aéreo. 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 havendo dúvida de que a conduta da ré provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. 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). Quanto aos danos morais, não há 

dúvida de que a conduta da ré provocou transtornos, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que em razão do 

vício no serviço, o consumidor suportou dois cancelamentos de voos, que 

por consequência atrasou sua programação em vinte e quatro horas. 

Verifica-se que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento ou dissabor, devendo, portanto, a ré ser responsabiliza. A 

indenização por dano moral deve ser razoável e cumprir sua dupla 

finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito cometido e reparar 

a vítima pelo sofrimento moral experimentado. Quanto ao valor da 

reparação por danos morais, o arbitramento deve considerar a conjuntura 

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. É 

a fundamentação. 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 ré a indenizar a parte autora a quantia de: 1.1. R$ 416,65 

(quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), referente 

a passagem extra adquirida; 1.2. R$ 360,24 (trezentos e sessenta reais e 

vinte e quatro centavos), que corresponde a $ 97,13 (noventa e sete 

dólares e treze cents), referente ao trecho não embarcado (Cuiabá a São 

Paulo). (Conversão do dólar em reais realizada com a cotação do dólar 

turismo do dia 15/01/2019 - data da aquisição das passagens). 1.3. R$ 

109,41 (cento e nove reais e quarenta e um centavos), referente aos 

gastos com transporte terrestre no dia 09/05/2019; 1.4. R$ 15,25 (quinze 

reais e vinte e cinco centavos) referente a $ 3,83 (três dólares e oitenta e 

três cents), referente a gastos com alimentação no aeroporto internacional 

no dia 30/05/2019. (Conversão do dólar em reais realizada com a cotação 

do dólar turismo do dia 30/05/2019). 1.5 R$ 105,73 (cento e cinco reais e 

setenta e três reais), referente a gastos com transporte terrestre no dia 

31/05/2019. Os valores acima devem ser corrigidos monetariamente, pelo 

indexador INPC, a partir do desembolso, mais juros simples de mora de 1% 

(um por cento), ao mês, a partir da citação; 2. CONDENAR a ré, em danos 

morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção 

monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros simples 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 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. 
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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: 1007769-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007769-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIELA COIMBRA 

DAMASCENO DOS REIS REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a parte autora. 

Preliminar - Da conexão Arguiu a requerida a existência de conexão em 

relação ao processo que discute o atraso no voo de ida por se tratar do 

mesmo localizador. No entanto, tal alegação não prospera, uma vez que 

existiram danos nos dois trechos contratados, sendo os objetos das lides 

distintos. Rejeito. Mérito Ressalte-se, inicialmente, que é pacífico o 

entendimento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações entre passageiro e empresas aéreas, por se tratar de típica 

relação de consumo. Cuidando-se de relação de consumo, inverte-se o 

ônus da prova, o que libera o consumidor da incumbência de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando o ônus 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 ela. Aduz a parte requerente GABRIELA COIMBRA 

DAMASCENO DOS REIS que “contratou os serviços da empresa 

Promovida, qual seja o transporte aéreo de Recife-PE (REC) para 

Cuiabá-MT (CGB) (Voo AD 5543). O embarque foi marcado para o dia 13 

de Julho de 2019 às 09h00min e chegada ao destino final às 11h40min, 

conforme documento anexo (Doc. 02). Contudo, houve um problema no 

itinerário adquirido e os prepostos remanejaram a Promovente para o dia 

seguinte (14/07/2019), sendo com embarque de Recife-Pe (REC) às 

16h55min para conexão em Campinas-SP (VCP) (Voo AD 5203), e 

chegada ao destino final em Cuiabá-MT às 00h45min (Voo AD 5059), 

conforme anexo (Doc. 03). O voo em que a Promovente contratou era 

direto de Recife-PE para Cuiabá-MT. Com a modificação do itinerário, em 

vez de remanejar para o mesmo voo direto, prejudicaram a Promovente e a 

remanejou para um voo com 08h00min de duração”. sic A requerida, em 

sua peça de defesa, que em razão do cancelamento do voo de ida em 

decorrência de manutenção não programada, “a autora solicitou a 

reacomodação no voo de retorno para um dia após o voo originalmente 

contratado. Assim, tendo em vista o prejuízo sofrido pelo cancelamento do 

voo de ida, a Ré realizou a alteração sem custo, deixando ciente que a 

próxima alteração teria cobrança de taxas”. sic Realizada audiência de 

instrução e julgamento, a parte autora afirma que diante do cancelamento 

do voo de ida e por ter perdido 01 dia no destino, indagou com a 

companhia aérea a possibilidade de remanejamento do voo, concordando 

ambas as partes com a alteração. Portanto, registra-se que o 

remanejamento se deu com a concordância da parte autora e não 

unilateralmente. Todavia, a autora sustenta em depoimento que não foi 

informada da existência de conexão no novo voo, bem como o seu tempo 

de duração, não tendo a requerida comprovado que prestou todas as 

informações acerca do novo voo, cumprindo seu dever de informação. De 

fato, o voo remanejado possuía conexão em Campinas/SP com duração 

total de 07 horas, enquanto o voo contratado originalmente possuía 

02h48min, existindo, portanto, uma diferença aproximada de 04h30min. 

Portanto, a tese invocada pela requerida não está apta a afastar o dever 

de indenizar. In casu, a parte autora alega que teve de aguardar váarias 

horas para fazer a conexão, diferente do voo inicialmente contratado. Tal 

fato, por si só, causa transtornos e aborrecimentos configuradores do 

dano moral. Deste modo, indubitavelmente, o prolongamento do vôo por 

muitas horas enseja indenização. Registra-se que a parte autora ao ter o 

voo remanejado deveria ter sido esclarecida especificamente quanto ao 

tempo do novo voo. Tenho que a situação vivenciada pela parte 

requerente decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a 

que foi submetida, pelo atraso/alteração do voo e a frustração da 

programação de sua viagem, restou devidamente comprovada nos autos. 

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 requerida. Sabe-se que a requerida é empresa 

de grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

requerente. A repercussão dos fatos narrados na inicial pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades. 

Ressalta-se que o atraso do voo de ida foi objeto de outra lide, no qual, a 

parte autora foi devidamente indenizada. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelos danos morais em 

R$3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a pagar 

à parte requerente a quantia 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% ao mês, contados da 

citação/habilitação nos autos (14/08/2019) 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: 1017944-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1017944-48.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ANDRE 

COSTA 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 
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surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, disse que desconhece o débito e que não consumiu os 

serviços da requerida. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos prova hábil capaz de atestar à legítima 

existência do débito, na medida que as telas sistêmicas são provas 

unilaterais. 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)”. 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, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos discutidos nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

a reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 (05/09/2019); 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 

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: 1018005-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1018005-06.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: LUCILENE 

MARIA OLIVEIRA PARTE RÉ: BANCO SANTANDER (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 ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. 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 não pode afastar a análise do mérito, portanto 

rejeito a preliminar. Mérito A controvérsia consiste em verificar se há ou 

não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos 

serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a legitimidade da 

inscrição, visto que foi juntado aos autos, faturas do cartão de crédito que 
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comprovam a origem do débito, as faturas registram comprar no comércio 

local e pagamentos parciais. Id. Num. 28171394 - Pág. 13 e seguintes. 

Quanto aos pagamentos parciais apresentados nas faturas, destaca-se 

que terceiros de má-fé não se importariam em manter a adimplência de 

qualquer serviço fraudado, circunstância que retira totalmente a 

verossimilhança da negativa de contratação. Nota-se, ainda, que na 

petição inicial a parte autora não negou a existência da relação jurídica, 

ocorre que na impugnação alterou a versão lançada na inicial e afirmou 

que não mantém relação jurídica com a ré. 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. 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 no campo das meras alegações. Dessa 

forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para 

confirmar a legitima existência do débito. Por consequência, declaro que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação 

por danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem 

reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa 

compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera 

o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Fundamentação apresentada passo a 

opinar. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção do processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição nos molde do art. art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. 

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: 1007362-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLACIL PAULO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1007362-86.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: OLACIL 

PAULO DA SILVA PARTE RÉ: ITAU UNIBANCO S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE 

DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa 

com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. 

Aduziu que desconhece o débito que lhe foi imputado e afirmou que jamais 

utilizou 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 e a existência do débito 

que originou a inscrição. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Por verificar a ausência de complexidade da causa 

dispenso a perícia, já que as provas carreados aos autos são suficientes 

para a resolução da demanda, assim fica rejeita a preliminar de 

incompetência. 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 do autor, 

extrato da conta corrente da titularidade da parte autora e fichas de 

cobranças. (id. Num. 22577850 - Pág. 4 - Num. 22577851 - Pág. 32 e 

seguintes. Assim, provado a relação jurídica e esclarecida a origem do 

débito competia a parte autora apresentar provas da sua adimplência 

perante a ré, no entanto, assim não procedeu ficando no campo das 

meras alegações. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré 

são suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência dos 

débitos. Por consequência, declaro que a negativação no serviço de 

proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço 

que a parte ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a 

inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não 

houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Por fim, ressalta-se 

que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão 

mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da 

Súmula 359 do STJ. 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 se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. No caso, a parte negou a relação jurídica 

com a parte requerida. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do 

CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar todos os comprovantes e documentos que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. É 

a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Opino, 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 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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008340-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008340-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS WENDER 

MAGALHAES PAES DE BARROS REQUERIDO: BANCO PAN 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 - Prejudicial de mérito - inadequação 

da via eleita Deixo de analisar por se tratar de pedidos distintos. Mérito 

Sustenta a parte requerente MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE 

BARROS que “No dia 13/04/2015, o Autor firmou um contrato de 

financiamento (DOC. 01) de um veículo com o Reclamado através do 

contrato nº. 69746934, no valor bruto de R$ 20.900,00 (vinte mil e 

novecentos reais), a serem pagos em 48 prestações de R$ 587,34 

(quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), com primeiro 

vencimento em 30/01/2015 e último vencimento em 31/03/2019. Contudo, 

em razão de uma crise financeira que atingiu o Requerente, este ficou 

inadimplente com o Requerido no tocante às parcelas dos meses de 

março, abril, maio e junho de 2016. Por essa razão, a Ré ingressou com 

uma Ação de n. 1000571- 09.2016.8.11.0002 na Vara Especializada de 

Direito Bancário de Várzea Grande (MT), requerendo, em caráter liminar, a 

busca e apreensão do veículo financiado. A liminar foi deferida no dia 

12/08/2016 (DOC. 02), no entanto, foi cumprida, com a citação do Autor, 

apenas em 25/11/2016 (DOC. 03). Ocorre que neste interregno, o Banco 

Réu procurou o Autor para propor um acordo, para que o mesmo quitasse 

as parcelas em aberto, o que de pronto foi aceito e pago pelo Requerente 

(DOC. 04). Ou seja, o Sr. Marcos sequer sabia da existência da Ação de 

busca e apreensão, mas mesmo com o pagamento das parcelas em 

aberto, o Banco Réu NÃO COMUNICOU ao juízo que o Autor estava 

adimplente com o contrato. Assim, a liminar deferida em 12/08/2016, como 

dito, foi cumprida em 25/11/2016, fato este que causou surpresa ao 

mesmo, já que havia quitado as parcelas em atraso. Após, o Autor 

apresentou sua defesa naqueles autos, ponderando que não estava 

inadimplente com o contrato, apresentando todos os comprovantes de 

pagamento. A Magistrada, por sua vez, verificando as provas 

colacionados pelo Requerente, revogou a liminar deferida, determinando 

que o Requerido devolvesse o veículo apreendido indevidamente (DOC. 

05). Tal revogação, todavia, não foi cumprida até o presente momento. 

Sobreveio, a sentença de mérito, que julgou improcedente os pedidos do 

Banco ora Réu (DOC. 06). Irresignado, interpôs Recurso de Apelação, o 

qual também foi negado provimento (DOC. 07). Aquela demanda transitou 

em julgado no dia 23/07/2019 (DOC. 08), nascendo, portanto, o direito do 

autor aos danos morais e materiais suportados. sic O requerido contesta, 

sustentando que “A parte autora ingressa com a presente demanda 

informando que, possuía junto ao banco requerido contrato de 

financiamento de veículo sob o nº 69746934. Em virtude deste atraso, foi 

protocolada pelo banco requerido a ação de busca e apreensão, na qual 

foi concedida a liminar ao banco, sendo determinada a restituição do 

veículo ao patrimônio da Instituição Financeira. O veículo foi apreendido 

judicialmente em 28/11/2016, sendo que no momento da apreensão 

constavam em aberto as parcelas 18 e 19, sendo o atraso de 44 dias no 

momento da apreensão e disponibilizado para leilão em 15/12/2016, sendo 

a venda em leilão realizada em 29/12/2016 no valor de R$ 11.600,00. O 

prazo para reaver o bem são de 5 dias, onde o cliente teve a oportunidade 

se manifestar nos autos do processo de busca e apreensão e purgar a 

mora integral, deste modo, a venda fora feita após este prazo. Com a 

venda do bem foram baixadas as parcelas 26 parcialmente e 27 a 48, 

constando saldo remanescente a ser pago pelo financiado referente as 

parcelas 18 a 25 e 26 parcialmente. Tal constatação pode ser verificada 

por meio do extrato da operação ora guerreada que segue anexo a 

presente peça. Ressalta-se que o Banco Pan apenas exerceu seu direito 

de credor, quando ingressou com ação de busca e apreensão, que, aliás, 

fora julgada procedente, bem como quando realizou a venda do bem em 

leilão”. 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. Em análise aos autos, em especial à 

sentença e acórdão dos autos de busca e apreensão, verifica-se que a 

apreensão do veículo se deu de forma indevida, uma vez que o autor 

havia celebrado acordo com o banco. Registra-se ainda que o veículo não 

foi devolvido à parte autora, sendo então determinado o pagamento do 

valor do veículo conforme a tabela FIPE. A parte autora sustenta que 

desde a apreensão indevida, ficou sem veículo, o que lhe causou diversos 

danos. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que 

comporta acolhimento. O dano moral pode surgir em decorrência de uma 

conduta ilícita ou injusta que venha a causar sentimento negativo em 

qualquer pessoa de conhecimento médio, como vexame, humilhação, dor. 

In casu, além dos transtornos causados ao requerente pela apreensão 

indevida de seu veículo, vislumbra-se ainda a má-fé da requerida que 

celebrou acordo e não comunicou o Juízo e o leiloou indevidamente. A 

apreensão do veículo veio de um ato culposo do Banco requerido que não 

tomou as devidas precauções para evitar o procedimento judicial que 

desencadeou apreensão indevida do veículo, portanto, a displicência do 

banco requerido proporcionou ao autor momentos de angústia, dissabores 

e aborrecimentos, não fosse o transtorno de perder seu veículo. 

Registra-se que embora tenha sido determinada o pagamento do valor do 

veículo pela tabela FIPE, a parte autora ainda possuía o financiamento do 

veículo apreendido indevidamente para quitá-lo. É pacífico o entendimento 

acerca da possibilidade de condenação por danos morais em razão de 

busca e apreensão de veículo e a impossibilidade de restituição, vejamos: 

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO 

JUDICIALMENTE - PURGAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM 

INEXITOSA - MULTA DO ART. 3.º, § 6.º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69 

DEVIDA - DEVER DE REPARAR A PERDA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabível a aplicação da multa equivalente a 

50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, prevista no 

art. 3.º, § 6.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, uma vez que o credor fiduciário 

alienou o bem após a sua apreensão, sem autorização judicial e antes da 

sentença. 2. A instituição financeira que procede a venda antecipada do 

veículo apreendido judicialmente, compete a obrigação de reparar as 

perdas e danos sofridas pela parte que, no tempo devido, quitou o débito e 

ficou impossibilitado de reaver o bem. 3. Os danos morais encontram-se 

devidamente caracterizados, porque a parte cumpriu a lei e, ainda assim, 

sofreu os transtornos e aborrecimentos em virtude da privação do veículo 

por ato da instituição financeira. (TJ-MS - APL: 08010742820148120011 

MS 0801074-28.2014.8.12.0011, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, 

Data de Julgamento: 30/08/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

31/08/2016) Portanto, resta configurado, no entendimento deste Juízo, o 

dano moral, porquanto tanto a prática das condutas de cunho abusivo pelo 

réu, quanto à ausência da conduta que deveria praticar em tempo hábil, 

ensejaram constrangimento e abalo psíquico a serem suportados pelo 

autor. 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. 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$10.000,00 (dez mil reais). Pleiteia ainda a 

parte autora a repetição de indébito tendo em vista a cobrança indevida do 

valor pago mediante acordo. No entanto, verifica-se que a ação de busca 

e apreensão foi ajuizada em 27/07/2016 enquanto o débito objeto da 

referida lide somente foi pago em 05/09/2016, portanto, não havendo que 

se falar em cobrança indevida, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo 
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exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial apenas para condenar a reclamada pagar à parte reclamante a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (13/09/2019) 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: 1017925-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELUCE FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1017925-42.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VALDELUCE FELIX DOS SANTOS PARTE RÉ: OI 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 que não consumiu os serviços cobrados 

pela parte requerida. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência 

do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A 

parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 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. 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)”. 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 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 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).”. A parte autora tem inscrições 

posteriores que não foram comprovadas como indevidas. 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$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo 

INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado 

a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane Garcia da Matta 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 
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cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma 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: 1013097-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELMO ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA OKAZAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (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: 

1013097-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CELMO ROGERIO DA SILVA 

OLIVEIRA OKAZAKI 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 ilegitimidade passiva Arguiu a requerida a preliminar 

ao argumento de que a UC não está em nome do autor, todavia, o mesmo 

comprova a locação do imóvel, portanto, rejeito a preliminar. - 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 

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 Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais o juiz está obrigado a mencionar 

apenas os elementos de sua convicção, não havendo necessidade de 

apreciar um a um os argumentos das partes. Trata-se de RECLAMAÇÃO, 

aduzindo a parte autora CELMO ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA OKAZAKI 

que é responsável pela unidade consumidora UC 6/375138-5, por força de 

contrato de locação em nome da empresa que é sócio e que recebeu uma 

fatura referente o mês de agosto/2019 em valor exorbitante e não 

condizente com seu consumo. Afirma que que tentou resolver 

administrativamente junto ao PROCON, mas sem sucesso, sob alegação 

de que foi cobrado apenas a média nos outros meses, oferecendo a 

requerida somente o parcelamento da dívida. Por fim, diz que não 

concorda com o cálculo de média, uma vez que alugou o imóvel apenas 

em 06/04/2019. Em sua defesa, a requerida sustenta que o motivo do 

aumento no valor das faturas foi em razão do acúmulo de consumo devido 

aos faturamentos por média (MFA) das faturas dos meses anteriores e 

que em razão disso, houve acúmulo de consumo o que justifica a 

cobrança em valor superior. Em análise aos documentos carreados aos 

autos, verifico que, de fato, nas faturas emitidas nos meses de maio e 

julho/2019 não houve leitura dos medidores de consumo, mas tão somente 

a cobrança do valor médio de consumo na quantia de 50kWh e 68kWh, 

respectivamente, de modo que o acúmulo é justificável. Registra-se que 

em junho/2019 foi realizada a leitura regular, sendo apurado o consumo de 

267kWh. Em que pese a parte autora sustentar que a média de seu 

consumo é de 135kWh, tal alegação não prospera, uma vez que em maio e 

julho/2019 foi cobrado apenas a média do consumo, não retratando seu 

consumo real. Portanto, a média a ser utilizada como seu consumo real é o 

apurado no mês de junho/2019, qual seja, 267kWh. Considerando que em 

maio e julho/2019 deixou de ser cobrado em média 210kWh e 200kWh, 

correto a cobrança da diferença no mês de agosto/2019, como realizado 

pela requerida, no entanto, verifica-se que a empresa ré incluiu o mês de 

abril/2019 (com leitura em 11/04 – 05 dias após o aluguel do imóvel) na 

base de cálculo das diferenças, uma vez que a diferença dos meses de 

maio e julho/2019 perfaz a quantia média de 410kWh e o consumo regular 

da média de 267kWh, totalizaria o consumo de 677kWh e não 834kWh 

conforme cobrado pela requerida, existindo assim a cobrança indevida de 

157kWh. Na hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve 

falha da empresa reclamada, justificadora do não pagamento da fatura do 

mês de agosto/2019, na forma como foi emitida. Conquanto a reclamada 

tenha apresentado documentos unilaterais, como, por exemplo, as telas de 

seu sistema, histórico de consumo, ficha cadastral, não apresenta laudo 

subscrito por profissional habilitado, para comprovar o regular 

funcionamento do medidor de consumo de energia. A requerida não 

apresentou provas da utilização da energia na quantidade faturada. 

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, bem como analisado os bens elétricos e eletrônicos, e elaborado 

laudo, firmado por profissional habilitado. Pleiteou a parte autora a revisão 

das faturas contestadas. Restando comprovado que foi incluído o mês de 

abril/2019 na cobrança da média, sendo que tinha apenas 05 dias de 

locação do imóvel quando da leitura no referido mês, portanto, não 

podendo ser incluído na cobrança, devido a retificação da fatura do mês 

de agosto/2019, devendo ser considerado o consumo do mês de 

junho/2019 com o consumo de 267kWh, uma vez que foi a primeira leitura 

efetiva do consumo da parte autora. 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 seus 

próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que 

tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais 
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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. A requerida apresentou pedido 

contraposto, todavia, restando demonstrado a cobrança indevida da 

fatura, improcede o pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial 

para determinar a retificação da fatura do mês de agosto/2019, devendo 

ser considerado o consumo do mês de junho/2019 com o consumo de 

267kWh, como base de cálculo, devendo a requerida enviar a fatura com 

prazo de vencimento de 30 dias. Determino ainda que a requerida 

apresente aos autos a retificação da fatura dos meses mencionados no 

prazo de 30 dias a contar da ciência da presente decisão. Decido pela 

improcedência do pedido contraposto e de dano moral. Ratifico 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 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: 1017903-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1017903-81.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ROSILENE 

APARECIDA DE CAMPOS PARTE RÉ: OI 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 que não possui 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 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. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, 

carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Não 

obstante, a inscrição indevida, não é possível verificar se a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato 

apresentado não é o documento oficial do SPC/SERASA, outrossim o 

extrato, não apresenta a data da inclusão do apontamento, apenas a data 

do vencimento do débito, logo, não oferece segurança para saber se há 

outras inscrições preexistentes, já que não apresenta de forma completa 

o histórico de inscrições no nome da parte autora. (Id. Num. 26319629 - 

Pág. 5). Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento 

essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e 

no caso a parte autora não provou. Em face disso, incabível a reparação 

por danos morais, pois neste ponto a parte autora não faz prova 

suficiente do fato constituinte do seu direito, na medida que deixou de 

juntar aos autos o extrato oficial dos serviços de proteção ao crédito. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, com efeito, extingue-se 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) 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 

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: 1017518-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1017518-36.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARCOS 

AURELIO 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 
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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. Não obstante a inscrição indevida, não é possível 

verificar se a parte autora possui outras inscrições em seu nome, já que a 

espécie do extrato apresentado não é o documento oficial do 

SPC/SERASA, logo, não oferece segurança para saber se há outras 

inscrições preexistentes, na medida que não apresenta de forma completa 

o histórico de inscrições no nome da parte autora. (ID. Num. 26157273 - 

Pág. 1). Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento 

essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e 

no caso a parte autora não provou. Em face disso, incabível a reparação 

por danos morais, pois neste ponto a parte autora não faz prova 

suficiente do fato constituinte do seu direito, já que deixou de juntar aos 

autos o extrato oficial dos serviços de proteção ao crédito. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO 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 dos danos 

morais. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane 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: 1017578-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI TRINDADE DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1017578-09.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: VALDINEI 

TRINDADE DE CAMARGO PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de reparação por danos morais. Dispenso o Relatório nos termos 

do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. Após detida 

análise dos autos, verifica-se a litispendência, já que há duas ações com 

identidade de parte, pedido e causa de pedir, ação idêntica tramita no 4º 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, processo n. 1012440- 

64.2019.8.11.0001. Nos termos do artigo 337, parágrafo 3º, do CPC/2015, 

há litispendência quando se repete a ação que esta em curso, além disso, 

é mister que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. No 

caso, as duas ações são idênticas. Observa-se que o pedido desta 

exordial reclama acerca de um débito que já foi devidamente julgado, 

ressalta-se que este aguarda o trânsito em julgado. Verifica-se ainda que 

na impugnação a parte autora reconheceu a litispendência. Sendo assim, 

conforme art. 485, V, e §3º, do NCPC/2015 extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito, quando presente a existência de litispendência. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, opino pelo reconhecimento da 

LITISPENDÊNCIA e pela extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, V, DO CPC/2015. 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. 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: 1014415-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAN AUGUSTO FERREIRA TOLEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014415-21.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: LORRAN 

AUGUSTO FERREIRA TOLEDO PARTE RÉ: CLARO S/A SENTENÇA 

Dispensado o Relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a 

fundamentar e a decidir. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com danos morais. Após detida análise dos autos, 

constata-se que existe coisa julgada material no processo n.º 

8019004-05.2017.811.0002 (PROJUDI). Insta salientar que a coisa julgada 

é uma qualidade da sentença que torna seus efeitos imutáveis e 

indiscutíveis, isto é, os efeitos projetados no plano prático não mais 

poderão ser discutidos em outra demanda. Com efeito, conforme art. 485, 

V, do CPC, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito, quando 

presente a existência de coisa julgada. DISPOSITIVO Em face do exposto, 

OPINO PELO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL e pela 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, 

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, 

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: 1017535-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDINETH DIVINA MORAES MACIEL (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1017535-72.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

HILDINETH DIVINA MORAES MACIEL PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS A parte autora propôs ação declaratória de inexistência de débito 

cumulado com pedido de reparação em danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome, no 

serviço de restrição ao crédito, alegou o desconhecimento do débito. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré 

afirmou a regularidade do débito, alegou que a parte autora está 

inadimplente e portanto a restrição 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. 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 autora é destinatária final da prestação de serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme 

os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A parte ré provou a existência da 

relação jurídica e a legitimidade dos débitos, posto que juntou ao autos 

históricos de contas e ficha cadastral da unidade consumidora com 

diversas faturas sem pagamento e outras com pagamentos registrados. 

Ademais, provou-se a relação jurídica entre as partes, pois nos autos 

8017176-03.2019.811.0002 e 1005259-86.2019.8.11.0041 a parte autora 

juntou como comprovante de residência uma fatura da Energisa com a 

mesma unidade consumidora de onde originaram os débitos. (Num. 

27662497 - Pág. 3). Assim, evidenciada a relação jurídica, 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, vez que ficou 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 a existência do débito e que a negativação no serviço de 

proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço 

que a parte ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a 

inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não 

houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a 

notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de 

proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do 

STJ. Diante da existência do débito, acolho o pedido contraposto em parte, 

nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, nos limites do objeto da 

demanda. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela parte reclamada, resta caracterizada a litigância de 

má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Destaca-se que se a parte ré não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela 

extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Opino pela parcial procedência do pedido contraposto, 

para condenar a parte autora a pagar a ré o valor de R$R$ 136,71 (cento 

e trinta e seis reais e setenta 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 - 17/10/2018). 

Opino, 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 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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NÚMERO DO PROCESSO: 1017564-25.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulado 

com pedido de reparação em danos morais. Relatou a parte autora que 

ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome, no serviço de 

restrição ao crédito, aduziu desconhecer o débito. Nos pedidos requereu 

a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré afirmou a 

regularidade do débito, alegou que a parte autora está inadimplente, 

portanto, a restrição é legítima. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que as provas documentais juntadas são suficientes para 

formar convencimento do juízo, portanto, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Quanto 

a alegação de incompetência deste Juizado, este argumento não se 

sustenta, já que a parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 

9.099/95, poderá propor a demanda no local onde a ré exerça suas 

atividades profissionais, econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, 

agência, sucursal ou escritório, portanto, tem-se por rejeitada a preliminar 

de incompetência territorial. Insta salientar que o extrato de consulta 

extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito não é documento 

essencial, assim não pode afastar a análise do mérito, portanto rejeito a 

preliminar. Referente a preliminar de 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 na dicção do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, o termo 

inicial do interstício correspondente à data em que o afetado pela anotação 

tem ciência do fato lesivo, porquanto somente com a ciência é que se 

aperfeiçoa a lesão. Nesse sentido, consagra-se a Teoria da Actio Nata 

que reza que a contagem de prazo da prescrição somente é possível a 

partir do conhecimento da violação. (CC, art. 189). No entanto, 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 essas razões afasto a preliminar de mérito em 

epígrafe. Ressalto que o extrato juntado é documento hábil para provar o 

histórico de inscrições em nome da parte autora, sendo assim rejeito a 

preliminar levantada que defendeu a existência de violação do art. 320 do 

CPC. Mérito A controvérsia consiste em verificar a ilegitimidade da 

inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. 
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Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora enquadra-se como destinatária 

final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, conforme os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

A parte ré defendeu a legitimidade do débito, porém não trouxe aos autos 

provas hábeis para atestar a legitimidade da inscrição, limitou-se em 

apresentar telas sistêmicas. Em consequência, ausente o contrato de 

origem impõe-se o reconhecimento da irregularidade das anotações 

restritivas de crédito promovidas pela ré. 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 

ó rgãos  de  p ro teção  ao  c réd i t o .  (…)  (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)”. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não foi capaz de se desincumbir do 

ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, por ser o 

débito indevido a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Ressalta-se que a 

responsabilização do fornecedor de serviço em relação aos vícios 

causados ao consumidor é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou 

dolo, nos termos do art. 20 e 22 da legislação consumerista. Temos que 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

da existência de culpa. É válido reforçar que constitui obrigação da 

concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza 

remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não 

podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil 

adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a 

responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 

do referido estatuto substantivo. Quanto ao dano moral, assiste razão a 

parte autora, visto que a indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. No 

caso em tela, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais 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, 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, 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).” Desse modo, não há fundamentos 

para acolher o pedido contraposto e não evidencio na caso qualquer ato 

que caracterize litigância de má-fé, posto que não há provas para validar 

que a parte autora teria alterado a verdade dos fatos, dessa maneira não 

houve ofensa ao art. 80 do CPC. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em 

face do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,PARA: 

1) declarar a inexigibilidade do débito (R$ 151,59); 2) determinar que a 

parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte 

autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a parte ré a 

reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do 

arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (17/07/2015); 4) conceder à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino, 

por fim, pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e Registrado. 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 

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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NÚMERO DO PROCESSO: 1017529-65.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DORALICE DA ROCHA NEVES PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulado 

com pedido de reparação em danos morais. Relatou a parte autora que 

ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome, no serviço de 

restrição ao crédito, aduziu desconhecer o débito que lhe foi imputado. 

Nos pedidos requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte 

defendeu a legitimidade da inscrição e pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos. É a síntese dos fatos, dispenso o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que as 

provas documentais juntadas são suficientes para formar convencimento 

do juízo, portanto, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares De início, alegou a parte ré a 

suposta violação do artigo 320 do CPC, nesse passo oportuno salientar 

que documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles 

cuja ausência impede o julgamento do mérito da demanda, não se 

confundindo com documentos indispensáveis á vitória do autor, e, no 

caso, a parte autora todos os documentos pertinentes para o deslinde da 

causa, 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 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 controvérsia consiste 

em verificar a legitimidade ou não das inscrições do nome da parte autora 

nos serviços de proteção ao crédito. A parte ré provou a existência da 

relação jurídica e a legitimidade dos débitos, posto que juntou ao autos 

histórico de contas, ficha cadastral da unidade consumidora com diversas 

faturas sem pagamento, documento pessoal do autor e contrato de termo 

de confissão de dívida assinado pela parte autora (Id. Num. 28107419 - 

Pág. 16 e seguintes). Assim, esclarecida a origem dos débitos, para 
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amparar as pretensões, competia a parte autora trazer aos autos provas 

para demonstrar que sempre cumpriu com seus encargos, ocorre que 

assim não procedeu ficando no campo das meras alegações. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que compete à 

parte autora o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ante aos 

fatos, declaro que a negativação no serviço de proteção ao crédito não 

ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no 

exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, 

indefiro a reparação por danos morais, não houve no presente caso 

ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição 

no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Diante da 

existência dos débitos, acolho o pedido contraposto, nos limites do objeto 

da demanda, conforme o artigo 31 da Lei nº É a fundamentação. 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). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e 

pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Opino pela procedência do pedido contraposto, para 

condenar a parte autora a pagar a ré o valor de R$ 1.035,92 (mil e trinta e 

cinco reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples 

de mora de 1% (um por cento), ao mês, ambos contabilizados a partir do 

vencimento do débito (30/07/2017). 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: 1017941-93.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARIA 

LUZIA RODRIGUES PARTE RÉ: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

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, disse que desconhece o débito e que 

não possui débito com a parte requerida. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 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, denota-se que a requerida não soube escaler a origem 

do débito. Constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já 

que não há nos autos prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, 

carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva 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, 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).” (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, cuja quantia é de R$ 2.758,12; 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$ 7.000,00 (sete mil reais), com 
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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 (15/11/2019); 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 

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: 1018115-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALEXANDRE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1018115-05.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VALDIR ALEXANDRE DA SILVA FILHO PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS A parte autora propôs ação declaratória de inexistência de débito 

cumulado com pedido de reparação em danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome, no 

serviço de restrição ao crédito, aduziu desconhecer o débito, afirmou não 

ter firmado contrato com a requerida. Nos pedidos requereu a declaração 

da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. Na contestação, a parte ré afirmou a regularidade do débito, 

alegou que a parte autora está inadimplente, portanto, a restrição é 

legítima. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que as provas 

documentais juntadas são suficientes para formar convencimento do juízo, 

portanto, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Preliminares Quanto a alegação de incompetência deste 

Juizado, este argumento não se sustenta, já que a parte autora, nos 

termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 9.099/95, poderá propor a demanda no 

local onde a ré exerça suas atividades profissionais, econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, portanto, 

tem-se por rejeitada a preliminar de incompetência territorial. Outrossim, o 

comprovante de residência apresentado está em nome da sua esposa, 

sendo assim não há que se falar em incompetência territorial. Insta 

salientar que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço de 

proteção ao crédito não é documento essencial, assim não pode afastar a 

análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Ressalto, ainda, que o 

extrato juntado é documento hábil para provar o histórico de inscrições em 

nome da parte autora, sendo assim rejeito a preliminar levantada que 

defendeu a existência de violação do art. 320 do CPC. Prejudicial de mérito 

Referente a preliminar de 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 na dicção do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, o termo inicial 

do interstício correspondente à data em que o afetado pela anotação tem 

ciência do fato lesivo, porquanto somente com a ciência é que se 

aperfeiçoa a lesão. Nesse sentido, consagra-se a Teoria da Actio Nata 

que reza que a contagem de prazo da prescrição somente é possível a 

partir do conhecimento da violação. (CC, art. 189). No entanto, 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 proferida pela ré, por essas razões afasto a 

preliminar de mérito em epígrafe. Mérito A controvérsia consiste em 

verificar a ilegitimidade da inscrição do nome da parte autora nos serviços 

de proteção ao crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora 

enquadra-se como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os artigos 2º 

e 3º da Lei nº 8.078/90. A parte ré defendeu a legitimidade do débito, 

porém não trouxe aos autos provas hábeis para atestar a legitimidade da 

inscrição e a relação jurídica, limitou-se em apresentar telas sistêmicas. 

Em consequência, ausente o contrato de origem impõe-se o 

reconhecimento da irregularidade das anotações restritivas de crédito 

promovidas pela ré. 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)”. Pelo exposto, verifica-se que a parte ré 

não foi capaz de se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, por ser o débito indevido a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Ressalta-se 

que a responsabilização do fornecedor de serviço em relação aos vícios 

causados ao consumidor é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou 

dolo, nos termos do art. 20 e 22 da legislação consumerista. Temos que 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

da existência de culpa. É válido reforçar que constitui obrigação da 

concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza 

remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não 

podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil 

adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a 

responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 

do referido estatuto substantivo. Pontua-se que não se aplica ao caso o 

Enunciado da Súmula 385 do STJ, na medida que a parte autora detém 

apenas uma inscrição posterior, as que estão em litígio são as mais 

antigas, por essa razão o caso em tela não encontra sintonia com o teor 

da súmula. Quanto ao dano moral, assiste razão a parte autora, visto que 

a indevida inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de 

restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido 

comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao 

nome, honra e boa fama do consumidor, direito da personalidade com 

proteção fundamental no ordenamento jurídico. No caso em tela, o dano 

moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo 

de causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

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, 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, 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 
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ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da 

razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011).” Desse modo, não há fundamentos para acolher o pedido 

contraposto e não evidencio qualquer ato que caracterize litigância de 

má-fé por pate do consumidor, posto que não há provas para validar que 

a parte autora teria alterado a verdade dos fatos, dessa maneira não 

houve ofensas ao art. 80 do CPC. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em 

face do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,PARA: 

1) declarar a inexigibilidade do débito, cuja quantia é de R$ 4.385,07; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a 

parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir 

do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (10/11/2015); 4) conceder à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino, 

por fim, pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e Registrado. 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 

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: 1012579-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012579-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO HENRIQUE DA SILVA 

PIMENTEL REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

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. Mérito Sustenta a 

parte requerente THIAGO HENRIQUE DA SILVA PIMENTEL que “um cartão 

de crédito com a empresa Requerida, aonde para realizar compras no 

crédito é necessário a sua assinatura (cartão sem senha). Ocorre que no 

dia 09/04/2019 fora realizada uma compra no cartão de crédito do 

Requerente parcelado em 5x de R$41,84 compra essa que o Requerente 

desconhece, já que não efetuou nenhuma compra na data mencionada 

(conforme gravação 01 em anexo). Em função do atraso das parcelas 

dessa compras o nome do Requerente foi negativado. O Requerente foi 

até a empresa Requerida para contestar a referida compra, aonde a 

atendente ficou de dar um retorno para resolver a situação no prazo de 5 

dias. Passado 30 dias sem o retorno da empresa Requerida, o Requerente 

procurou novamente a empresa, e a atendente informou que a caixa 

aonde guardava o comprovante da compra, aonde constava a assinatura 

do comprador, não havia sido localizada (conforme gravação 02 em 

anexo). Conforme extrato atualizado (em anexo), a parte Requerida inseriu 

indevidamente o nome da parte Requerente nos registros negativadores 

dos órgãos de proteção ao crédito, cobrando uma dívida no valor de 

R$65,25 cobrança essa ilegítima, abusiva e leviana, tendo em vista que a 

parte Requerente não possui débito com a parte Requerida. Vale destacar 

que, a parte Requerente somente tomou conhecimento que o seu nome 

estava negativado justamente pelo fato de que o seu crédito passou a ser 

negado no comércio, fato este que lhe soou com muita estranheza pois 

sempre teve um bom relacionamento com bancos, empresas, e com o 

comércio em geral, e, de fato, a parte Requerente não realizou nenhuma 

compra a prazo na data de 09/04/2019, motivo pelo qual se fazem notório 

e inexorável que qualquer dívida imputada dever ser considerada 

inexistente e inexigível”. sic O requerido contesta, sustentando que “Pois 

bem, no que tange à compra mencionada na inicial, incialmente cumpre 

informar que a mesma não fora realizada na data de 09/04/2019, mas sim 

em 25/11/2018, para pagamento parcelado em 06 (seis) vezes de R$ 

53,83 (cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), cada, totalizando 

a quantia de R$ 219,97 (duzentos e dezenove reais e noventa e sete 

centavos), conforme tabela e comprovante da mesma que seguem abaixo: 

Registra-se que referida compra, fora realizada na modalidade PULA 

CICLO, ou seja, com o pagamento da primeira parcela, apenas para o mês 

de janeiro/2019, com vencimento da fatura em 20/01/2019, tendo a 

empresa, previamente informado a cliente dos juros acerca da referida 

opção, bem como a referida modalidade ter sido escolhida por ela, 

conforme demostrado em planilha e se verifica do comprovante da 

compra, acima colacionado. Conforme se observa do comprovante da 

compra, no mesmo constam todas as informações acerca da quantidade 

de parcelas bem como o valor das mesmas, EXPRESSAMENTE presente 

no comprovante, o qual fora devidamente assinado pelo Reclamante, não 

podendo este, alegar que não tinha conhecimento do acrescimos de juros 

no momento da compra, ainda mais em razão da modalidade escolhida, 

com pagamento da primeira parcela somente, para quase 60 (sessenta) 

dias após a data da compra, posto que, no momento da realização da 

compra todas as informações foram repassadas ao Reclamante. 

Registra-se que o Reclamante efetuou o pagamento referente às três 

primeiras parcelas da referida compra, contudo, em abril de 2019, realizou 

uma contestação junto à loja demandada solicitando a retirada dos juros 

acrescidos ao valor da compra em razão da modalidade Pula Ciclo. Diante 

disso, a Reclamada em atendimento à solicitação do Reclamante, NO DIA 

09/04/2019, PROCEDEU COM O REPARCELAMENTO DA COMPRA 

REALIZADA EM 25/11/2018 NA MODALIDADE PULA CICLO, COM JUROS, 

PARA A MODALIDADE COMUM SEM JUROS, QUE PERMITE O 

PARCELAMENTO EM ATÉ 05 (CINCO) VEZES, CONFORME SOLICITADO 

PELO RECLAMANTE. Sendo assim, a compra fora relançada nas faturas 

do Reclamante na data em que o reparcelamento fora realizado, qual seja 

09/04/2019, desta vez, parcelada em cinco vezes de R$ 41,84 (quarenta e 

um reais e oitenta e quatro centavos) cada, totalizando a quantia de R$ 

209,20 (duzentos e nove reais e vinte centavos), valor original da compra 

realizada pelo Reclamante no dia 25/08/2018, sem o acréscimo de juros. 

Em que pese o Reclamante não ter mencionado a compra realizada no dia 

25/11/2018 na inicial, talvez por acreditar já ter efetuado o pagamento 

integral da mesma, através das gravações anexadas aos autos pelo 

autor, é possível observar que este, menciona em uma delas, ter solicitado 

o estorno referente à uma compra por ele realizada, afirmando ainda que 

tal situação já estaria resolvida, e na outra menciona ter realizado uma 

contestação junto à loja da Reclamada requerendo o estorno de juros 

referentes à uma compra, o que comprova as alegações da Reclamada. 

Tais alegações podem ser observadas, no 04ºmin e 50s da gravação 

número um e entre os 03ºmin e 20s ao 04min e 21s da segunda gravação, 

anexadas aos autos pelo Reclamante junto à inicial. No que tange aos 

valores adimplidos pelo Reclamante, referente às 03 (três) primeiras 

parcelas da aludida compra, cumpre informar que referido valor fora 

estornado na fatura do Reclamante logo no mês seguinte ao parcelamento, 

em maio do corrente ano abatendo no débito. Ocorre que, após o 

reparcelamento da compra, e estorno dos valores já pagos, o Reclamante 

não efetuou mais nenhum pagamento, acarretando a cobrança de juros, 

multa e encargos, os quais fora acrescidos ao valor remanescente da 

compra, ocasionando a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão única e exclusivamente da ausência de 

pagamento por parte do Autor. Desta forma, diferente do aduzido em sede 

de inicial, não houve nova compra realizada no cartão do Reclamante, no 
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dia 09/04/2019 por terceiros, mas sim o reparcelamento da compra do 

Reclamante sem a incidência de juros, de forma administrativa, pela 

Reclamada, conforme por ele mesmo solicitado. 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. Em simples análise aos autos 

verifica-se que não assiste razão à parte autora. Em que pese a parte 

autora sustentar na impugnação que “A compra realizada no dia 

25/11/2019 em 6 vezes de R$53,83 bem como as todos os débitos 

anteriores, foram todas devidamente quitada, e a propria atendente 

confirma isso na gravação, estando em aberto apenas a compra realizada 

no dia 09/04/2019 em 5x de R$41,84” o autor não apresentou nenhum 

comprovante de pagamento nos autos, comprovando a quitação integral 

da compra realizada em 25/11/2018. Ademais, a parte autora não 

impugnou especificamente as faturas apresentadas pela requerida na 

contestação demonstrando o reparcelamento da compra em 09/04/2019. 

Ainda, a parte autora afirma no áudio que teria “quebrado o cartão” da 

requerida no início do ano de 2019 sendo impossível realizar compra após 

tal fato, no entanto, o mesmo realizou compra em março/2019, conforme 

comprovado na defesa. Cabe à parte autora, ser diligente na produção de 

provas, especialmente quando assistida de advogado, devendo 

apresentar todos os documentos necessários para cumprir o encargo que 

lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Ressalta-se novamente que 

conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa 

não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado 

verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais 

sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, 

segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida 

para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade 

de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente, bastando 

apresentar documentos que comprovem efetivamente a quitação da 

compra realizada em 25/11/2018, o que não o fez. Cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. A requerida apresentou 

pedido contraposto na quantia de R$131,40, no entanto, o referido pedido 

deve guardar relação com o pedido inicial que perfaz a quantia de 

R$65,25, 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. 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: 1018066-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP128462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1018066-61.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: SILVANI 

OLIVEIRA DE LIMA PARTE RÉ: IMPORT EXPRESS COMERCIAL 

IMPORTADORA 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 ficou surpresa com inscrição indevida 

em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Aduziu que 

desconhece o débito que lhe foi imputado e afirmou que não entabulou 

contrato com a 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 e a existência do débito que originou a 

inscrição. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar A ré alegou incompetência absoluta, por verificar a ausência de 

complexidade da causa dispenso a perícia, já que as provas carreados 

aos autos são suficientes para a resolução da demanda, assim fica rejeita 

a preliminar de incompetência. Prejudicial de Mérito Alegou a requerida a 

ocorrência de decadência, ocorre que não há como reconhecer a 

presença da decadência, posto que a pretensão da parte autora é de 

natureza indenizatória por danos morais em razão de alegação de 

inscrição indevida ocorrida em 15/02/2018, . Assim afasta-se a incidência 

do art. 49 do CDC, pois a pretensão deve observar o prazo trienal de 

prescrição prevista no art. 206, §3º do CC. Isso porque quando a 

pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser 

ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios) não há incidência de prazo 

decadencial. Em face das razões, fica rejeita a prejudicial, pois não 

ocorreu o lapso temporal trienal. 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 gravação telefônica, documento auxiliar de nota fiscal e 

documento de rastreamento (id Num. 28129991 - Pág. 14 Num. 28130007 - 

Pág. 1 - Id. Num. 28130008 - Pág. 1 - Gravação telefônica). Na gravação 

apresentada a parte autora confirma que adquiriu os produtos da empresa 

e foi confirmado as pendências financeiras. Assim, provado a relação 

jurídica e esclarecida a origem do débito competia a parte autora 

apresentar provas da sua adimplência perante a ré, no entanto, assim não 

procedeu ficando no campo das meras alegações. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Dessa forma, as provas trazidas 

aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar a relação jurídica e 

a existência dos débitos. Por consequência, declaro que a negativação no 

serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso 

reconheço que a parte ré atuou no exercício regular do direito. 

Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por 

danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. 

Por fim, ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa 

compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera 

o Enunciado da Súmula 359 do STJ. 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 se observa 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 
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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, 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. Ressalta-se que o 

deferimento da Justiça Gratuita não afasta a condenação de litigância de 

má-fé (art. 98 do CPC, parágrafos 1º e 2º do CPC). 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 

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: 1013099-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOISSAN SABINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-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: 

1013099-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MOISSAN SABINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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). "Lei 9.099/95, Art. 20. Não comparecendo o demandado 

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz." In casu, a requerida deixou de 

comparecer a audiência de conciliação, apresentando defesa. Em virtude 

disso, DECRETO a revelia da requerida, 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. 335, II, do CPC. Sustenta a parte autora MOISSAN SABINO 

DOS SANTOS que, na data de 30/11/2016, adquiriu junto a requerida, 

mediante a assinatura de um Instrumento Particular de Promessa de 

Compra e Venda de Imóvel para Entrega Futura, um lote de terreno situado 

no loteamento denominado Portal dos Imigrantes, localidade onde seria 

construída uma unidade habitacional. Além disso, o Autor informou que, na 

data de 30/07/2016, igualmente firmou um Contrato de Compra e Venda de 

Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação 

Fiduciária em Garantia, Fiança e outras Obrigações. Diz que, apesar de ter 

honrado com todos os deveres que lhe foram impostos pela requerida o 

imóvel somente foi entregue após o prazo, em 27/07/2018, caracterizando 

um atraso de 12 meses. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material (lucros cessantes), o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a requerida sustentou que o Reclamante tinha plena ciência 

acerca da possibilidade de prorrogação da data prevista para entrega da 

obra, bem como, que o prazo indicado na promessa de compra venda 

(30/07/2017) era apenas uma previsão (e não o prazo fatal para entrega) 

e ainda, que o consumidor recebeu as chaves do seu imóvel na data de 

27/07/2018, ou seja, dentro do prazo pactuado. A Ré defendeu que, de 

forma diversa do intento da parte reclamante, não é devida a aplicação de 

qualquer multa, pois, segundo o contrato de financiamento, o prazo para 

construção do imóvel era de 24 meses, bem como, que havia a 

possibilidade de carência (prorrogação) por mais 06 meses. As 

reclamadas alegaram ainda não ter praticado nenhum ato ilícito em 

detrimento da parte reclamante, motivo pelo qual, entendem que inexistem 

danos morais ou materiais a serem indenizados. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, as reclamadas postularam para que a 

ação fosse julgada improcedente. 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 comprovar a 

existência de fatos passíveis de impedir o acolhimento da versão exarada 

na petição inicial. Após analisar as manifestações apresentadas pelas 

partes, bem como, todo o acervo documental colacionado aos autos, 

tenho plena convicção de que o direito não milita em favor das pretensões 

perseguidas pela parte reclamante. Inicialmente, revela-se oportuno 

registrar que, não obstante o Instrumento Particular de Compromisso de 

Compra e Venda de Imóvel para Entrega Futura tivesse registrado a data 

de 30/07/2017 como sendo àquela prevista para a conclusão da obra, 

entendo que a referida data não passa de uma mera previsão. Em se 

tratando a negociação supra de uma promessa de compra e venda, bem 

como, que segundo as suas disposições/cláusulas contratuais, parte do 

valor do imóvel haveria de ser adimplido por intermédio de um 

financiamento a ser obtido junto ao competente agente financeiro (Caixa 

Econômica Federal), tenho que o prazo (inerente à construção do 

empreendimento) a ser observado é aquele previsto no Contrato de 

Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade 

Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras 

Obrigações, justamente por ter sido firmado compromisso envolvendo a 

instituição financeira responsável pela concessão dos recursos 

necessários à construção/viabilização do empreendimento. Consoante 

pode ser observado no instrumento contratual firmado com o agente 

financeiro (Quadro informativo B CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO), 

documento este anexado ao processo por ambos os litigantes, o prazo 

previsto para construção/legalização do imóvel era representado pelo 

período de 24 meses (Cláusula B.8.2). Pois bem, com a devida vênia a 

toda a irresignação da parte reclamante, tenho que a mesma não detém 

nenhum fundamento. Considerando a data da assinatura do instrumento 

contratual estabelecido junto ao agente financeiro (24/11/2016) e o 

período referente ao prazo de construção/legalização das obras (24 

meses), resta incontroverso que a entrega do imóvel estava prevista para 

a data de 24/11/2018. Como se não bastasse, destaco que a parte 

reclamante ainda tinha pleno conhecimento acerca da possibilidade de o 

prazo de entrega do imóvel ser prorrogado em 06 meses, nos termos da 

disposição contratual. Registra-se que o imóvel foi entregue em 

27/07/2018, portanto, dentro do prazo. Logo, por corolário lógico, 

considerando que dentro do prazo previsto pelo contrato outrora firmado 

junto ao agente financeiro (utilizando a prorrogação prevista 
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contratualmente), entendo que não há a menor possibilidade de ser 

atribuída a prática de qualquer ato ilícito, tampouco como ser reconhecida 

qualquer falha na prestação dos serviços das Reclamadas, não havendo 

de se falar em aplicabilidade de multa (até porque, de qualquer forma, 

inexiste qualquer previsão contratual nesse sentido), indenização a título 

de lucros cessantes (até porque, não restaram minimamente 

comprovados), dano material (restituição dos aluguéis, taxa de evolução 

de obra, uma vez que a mesma pode ser cobrada até a efetiva entrega 

das chaves ou a título de danos morais. Quanto ao pleito de devolução 

dos valores pagos à título de taxa de corretagem, verifica-se que o 

contrato apresentado pela própria parte autora é explicito ao informar a 

contratação de corretagem e o valor pago pelo serviço, portanto, 

plenamente válido, segundo entendimento do STJ. Ressalta-se que o 

repetitivo, julgado pelo STJ em 2016, estabeleceu a tese da validade da 

cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de 

pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de 

imóveis, desde que ele seja previamente informado do preço total da 

aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão, 

portanto, não havendo que se falar em devolução dos valores. Nesse 

sentido, cumpre fazer menção ao que resta disposto pelo artigo 14, § 3º, I, 

do Código do Consumidor: Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só 

não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; (Destaquei). Portanto, tendo a Reclamada se 

desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório (Artigo 373, II, do 

CPC), pois, apresentaram provas que demonstraram não só devido o 

respeito ao prazo de conclusão previsto contratualmente, como também, a 

tempestiva entrega das chaves do imóvel, entendo que outro caminho não 

há a ser trilhado por este juízo, senão refutar completamente as 

pretensões indenizatórias almejadas pela parte reclamante. Por derradeiro, 

no intuito de corroborar toda a fundamentação exarada no presente 

pronunciamento jurisdicional, seguem abaixo, por analogia, alguns julgados 

contemplados pela jurisprudência pátria: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONSTRUTORA QUE CUMPRIU COM 

OS PRAZOS AJUSTADOS CONTRATUALMENTE. PEDIDO AUTORAL 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. A promovida se comprometeu a fazer a entrega das chaves 14 

(quatorze) meses após a celebração do contrato de financiamento, 

firmado em maio 2011. Dessa forma, referido prazo findaria em julho de 

2012. 2. No entanto, o contrato prevê que a imissão da posse ocorreria no 

mês subsequente ao final daquele termo, ou seja, agosto de 2012, prazo 

esse que poderia ser dilatado pela cláusula de tolerância de 180 (cento e 

oitenta) dias. 3. Portanto, tendo em vista que a promovente recebeu o 

imóvel em 08 de agosto de 2012, deve-se concluir que a entrega das 

chaves ocorreu no tempo devido, não tendo a construtora incorrido em 

mora. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - APL: 

05192832420118060001 CE 0519283-24.2011.8.06.0001, Relator: LIRA 

RAMOS DE OLIVEIRA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2016). 

(Destaquei). COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Contrato que prevê 

expressamente prazo de entrega de 48 meses, com tolerância de 180 dias 

Tolerância que não afronta do CDC, nos termos da Súmula 164 do E. TJSP 

Inexistência de atraso na entrega do imóvel Ação proposta antes de findo 

o prazo de tolerância Inexistência de mora da apelante ? Recurso Provido. 

(TJ-SP - APL: 10010136920148260602 SP 1001013-69.2014.8.26.0602, 

Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 06/06/2017, 

2ª Câmara de Direito Privado).. (Destaquei). Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009452-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DAS MENINAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-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: 

1009452-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILTON FERREIRA DAS 

MENINAS 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. Preliminar Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

aduzindo a parte autora MILTON FERREIRA DAS MENINAS que possui uma 

linha móvel na modalidade pré-pago da requerida, todavia, desde o dia 

25/07/2019 não recebe mais ligações, dando como mensagem ESTE 

NÚMERO NÃO EXISTE, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. A requerida contesta, sustentando que a linha estava ativa, 

recebendo e realizando ligações. 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. Em análise ao extrato de utilização 

apresentado com a defesa ID 26147388 verifica-se que a parte autora 

utilizou a linha no período em que alega que estava suspensa, realizando e 

recebendo ligações. Ressalta-se por fim que a parte autora não impugnou 

especificamente o relatório de utilização apresentado, alegando apenas 

que a requerida apresentou apenas telas sistêmicas. Portanto, a requerida 

comprova a utilização dos serviços nos dias em que a parte autora alega 

que teve o serviço suspenso. Cabe à parte autora, ser diligente na 

produção de provas, especialmente quando esta for advogado, devendo 

apresentar todos os documentos necessários para cumprir o encargo que 

lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Ressalta-se novamente que 

conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa 

não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado 

verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais 

sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, 

segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida 

para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade 

de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, dessa forma não há que se falar em suspensão da linha 

telefônica, bem assim de configuração de danos morais. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 
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cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma 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: 1018131-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR GAUNA FELISMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1018131-56.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

WALMIR GAUNA FELISMINO PARTE RÉ: REALIZE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos A 

parte autora buscar sem indenizada por danos morais, alegando que foi 

indevidamente inscrita nos serviços de restrição ao crédito. Afirmou que 

efetuou o parcelamento do seu débito de cartão de crédito no dia 

06/11/2019, mas a requerida efetuou a restrição indevidamente. A ré se 

opôs aos fatos, defendeu a legitimidade da inscrição 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. 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 inscrição indevida no serviço de restrição ao 

crédito. Denota que a parte autora foi negativa em 29/10/2019, em razão 

da fatura de cartão de crédito do mês 18/09/2019, verifica-se que 

inicialmente a inscrição foi devida. (Num. 28037738 - Pág. 2.). Ressalta-se 

que a ausência de comunicação da inscrição pela parte requerida não 

torna a inscrição ilegítima, a comunicação é obrigação do órgão 

mantenedor, é o que dispõe o Enunciado da Súmula 359 do STJ: "órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 

notificação prévia do devedor”. No entanto, o consumidor aderiu ao 

parcelamento, da fatura de 18/09/2019, em 06/11/2019, assim a partir do 

quinto dia útil contatos do parcelamento a ré deveria ter cancelado a 

restrição no nome da parte autora, porém deixou de efetuar a baixa. 

(Id.Num. 28037738 - Pág. 2). Visto que a inscrição somente foi cancelada 

em 22/11/2019, portanto houve manutenção indevida de inscrição, vez 

que após o pagamento a baixa deve ocorrer em cinco dias úteis, nos 

termos do art. 43, §3º do CDC. Nesse sentido, assevera o Enunciado da 

Súmula 548-STJ: "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em 

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”. A corroborar, 

observe que na fatura com vencimento em 18/12/2019 apareceu a adesão 

ao parcelamento efetuado pelo consumidor no dia 06/11/2019. Sendo 

assim, a manutenção da inscrição tornou-se indevida, pois após o 

pagamento a inscrição não foi cancelada em tempo oportuno. Nesse 

passo, a retirada do nome da parte autora das empresas de restrição ao 

crédito é medida que se impõe, em razão do débito em comento. 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 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, 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).”. 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 mantenha o cancelamento das restrições impostas no nome da 

parte autora nos cadastros de inadimplentes, em razão da fatura de 

18/09/2019; 2) 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; 3) conceder 

à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane G. da Matta 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: 1015330-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIO JESUS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 

1015330-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADILIO JESUS DE CAMPOS 

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 que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo 

a parte autora ADILIO JESUS DE CAMPOS que é cliente da requerida por 

aproximadamente vinte anos (65 3694-3258) e que recebeu em outubro 

uma fatura com valor exorbitante R$607,68 (seiscentos e sete reais e 

sessenta e oito centavos) sendo que 3 (três) destes débitos referem-se 

ao mês 05/2019 e 2 (dois) ao mês 07/2019, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso, acabando por ter seu nome 

negativado. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum 

ato ilícito e que “Nessa esteira, se realmente não foi a parte autora quem 

se utilizou de seus dados pessoais para fazer a solicitação das linhas 

telefônicas, bem como se não foi ela quem fez uso de tal linha gerando os 

débitos dela cobrados, obviamente, seu cadastro e os débitos foram 

objeto de fraude, tendo sido realizados por pessoa diferente que se 

utilizou de seus dados e lesou, não só a autora, como principalmente a 

própria ré”. 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. A requerida não impugnou especificamente a 

existência da cobrança de 03 faturas do mês de maio e 02 do mês de 

julho/2019, bem como não comprova que o autor é o titular do referido 

contrato. 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). 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 (01/10/2019) 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: 1016101-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE ALVES PRESTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE OAB - MT26267/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: 

1016101-48.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA LUCILENE ALVES 

PRESTES 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 confundir com o mérito. Mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora 

MARIA LUCILENE ALVES PRESTES que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/1269977-3 que se localiza em imóvel rural e que dia 

25/10/2019 um raio atingiu o gerador de energia da residência 

ocasionando a explosão do para-raios e queda na energia elétrica, e 

desde então vem solicitando os reparos necessários sem qualquer 

atendimento da concessionária, ocasionando prejuízos, pois já perdeu 

todos os alimentos armazenados, além de suportar a temperatura 

escaldante de nossa região, e tentado resolver administrativamente não 

obteve sucesso. O requerido contesta, se limitando a afirmar que não 

consta nenhum registro de interrupção de energia na UC da parte autora. 

Cabe à parte reclamada que alegar fato impeditivo do direito da parte 

reclamante provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na 

inicial. Registra-se que a requerida não impugnou especificamente os 

fatos alegados e nem os documentos apresentados, em especial os 

protocolos apresentados. Ressalta-se ainda que a requerida não 

apresentou nenhum documento a fim de comprovar o fornecimento regular 

de energia no período alegado pela requerida. A parte autora alega que 

teve o serviço interrompido em 25/10/2019 e apresenta protocolos com 

previsão de restabelecimento apenas em 06/11/2019. Desse modo, não 

havendo impugnação especificada dos fatos, presume-se verdadeira a 

versão posta na inicial. Ademais, 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 
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comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e que não ocorreu interrupção da energia 

elétrica, bem como tenha restabelecido o serviço em tempo hábil, não 

apresentou qualquer documento apto a provar suas alegações. 

Reconhece-se, portanto, a falha na prestação do serviço, tendo em vista 

que a empresa não atendeu ao pedido de restabelecimento de 

fornecimento de energia elétrica e troca do para-raios feito pela parte 

autora o que lhe gerou prejuízos. Vislumbra-se, assim, a hipótese de falha 

no sistema da reclamada. 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”. 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 reclamada foi negligente em 

atender à solicitação da 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 reclamante pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outros infortúnios. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$8.000,00. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título 

de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação (29/10/2019). Ratifico 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: 1015434-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1015434-62.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ADEMILSON DOS SANTOS PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora propõe a ação para questionar a fatura de energia elétrica, 

no valor de R$ 5.790,63, com vencimento em 31/05/2019, referente a uma 

recuperação de consumo da qual discorda. Dessa forma, requereu a 

declaração de inexistência do débito e a reparação em danos morais. Na 

contestação, a parte ré afirmou a regularidade do débito e alegou que 

promoveu a recuperação do faturamento na unidade consumidora da 

parte autora, em razão da constatação de irregularidade no medidor, o que 

acarretava registro a menor. 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, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Desnecessária a perícia quando as provas carreados 

aos autos são suficientes para a resolução da demanda. Preliminar que se 

afasta, ante a inexistência da complexidade da causa. Mérito Insta 

assentar, que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária 

final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em verificar a 

legitimidade ou não da fatura de energia elétrica, com consumo 

recuperado de 6.134 kWh, referente a vinte meses, no valor de R$ 

5.790,63. Verifica-se que a parte ré juntou ao autos o termo de ocorrência 

e inspeção, fotografias, laudo do INMETRO E IPEM-MT que atesta a 

irregularidade do medidor, e cópias de correspondências remetidas ao 

consumidor. Os referidos documentos são suficientes para legitimar o 

processo de recuperação de consumo realizada na unidade consumidora, 

isso porque após a revisão os houve relevante alteração no consumo. (Id. 

26637157 e seguintes - - Num. 26637157 - Pág. 19). O laudo do IPEM-MT 

que reprovou o medidor da unidade consumidora, assevera: “O medidor 

não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico 

acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do 

registrador trocada.”. Analisando os históricos de contas temos que antes 

da efetivação de recuperação do consumo a unidade consumidora 

registrava em média 149 kWh em doze meses (11/2018 a 12/2017) ou 

entre 03/18 a 4/2017 151 kWh. No entanto, após a regularização do 

medidor a média de doze meses na unidade consumidora foi para 222 

kWh, de 12/2018 a 11/2019, ou seja uma aumento de mais de 40%. 

Portanto, nos meses posteriores da regularização o consumo alterou de 

forma evidente, o que demonstra a irregularidade no medidor. Registra-se 

que a ré entregou a parte autora a cópia do Termo de Ocorrência e 

inspeção e realizou perícia no medidor. Dessa maneira, os dados acima 

demonstram que não houve afronto ao contraditório do consumidor. Não 

obstante, a parte ré tenha provado a irregularidade no medidor, existe um 

erro no demonstrativo de cálculo, isto é a forma como cálculo foi realizado 

está incorreta. Isto é, o art. 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, diz 

que: “Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à 

recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre 

os valores efetivamente faturados e aqueles apurados através de um dos 

critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, 

sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: “III - utilização da média dos 

3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;” No 

caso, os doze últimos ciclos (contados dos meses que abarcaram a 

recuperação) são os meses de 3/2017 a 4/2016, e os maiores consumos 

nesses períodos são 455 kWh, 437 kWh e 434 kWh. Porém, no cálculo 

efetuado pela concessionária ela incluiu meses que estão fora dos doze 

últimos ciclos, o cálculo não poderia ter incluído os meses de março de 

2016, fevereiro de 2016 (478 kWh) e janeiro de 2016. Sendo assim, a 

cobrança deve ser anulada, porquanto o cálculo aritmético inclui meses 

sem a observância do art. 130, III da Resolução da ANEEL (Num. 26637157 

- Pág. 2). Portanto, enquanto não refeito o cálculo da recuperação de 

consumo a cobrança é indevida, já que o consumo incluído afeta o 

resultado da operação e gera ônus financeiro indevido ao consumidor. 

Ressalto que o erro no cálculo não é capaz de anular o Termo de 

Ocorrência e Inspeção. Assim, o que se anula é o cálculo utilizado para a 

cobrança e não todo o procedimento da constatação da irregularidade em 

si. Por fim, embora haja erro no cálculo não houve afronta aos direitos da 

personalidade da parte autora, na medida que a mera cobrança indevida 
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não gera direito a reparação por danos morais. É a fundamentação, opino. 

3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS 

EFEITOS DA LIMINAR E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 

Anular a cobrança realizada a parte autora na quantia de R$ 5.790,63, 

referente a fatura com vencimento em 31/05/2019, diante do erro no 

cálculo aritmético; Conceder os dos benefícios da justiça gratuita à parte 

autora, em eventual recurso. Opino pela improcedência da anulação do 

termo de ocorrência e inspeção. Opino pela improcedência dos danos 

morais. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003107-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE CRISTINE VASCONCELOS MACHADO BORGES OAB - 

035.383.371-10 (REPRESENTANTE)

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA POLIVALENTE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003107-51.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ARIETE CRISTINE 

VASCONCELOS MACHADO BORGES REQUERENTE: V. M. M. REQUERIDO: 

ESCOLA POLIVALENTE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada formulado por 

V. M. M., representada por sua genitora, ARIETE CRISTINE 

VASCONCELOS MACHADO MAGALHÃES, em desfavor de ESCOLA 

POLIVALENTE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. É o 

necessário. Fundamento e decido. Em análise da inicial verifica-se que a 

requerente é menor impúbere, a qual não pode demandar em sede dos 

juizados especiais. O legislador infraconstitucional buscou criar um 

sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que determina 

que: Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. (negritei e grifei). 

Mais adiante o artigo 51, IV da Lei nº 9.099/95, dispõe: Art. 51. Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: (...) IV - quando sobrevier 

qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; Desta forma, 

RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo para processamento 

do presente feito, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 51, IV, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002471-85.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VERA LUCIA DE ARRUDA E 

SILVA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fundamento 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, inc. I, do CPC. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS interposta por VERA LUCIA DE ARRUDA E 

SILVA em face de CREFISA S/A. Da análise da inicial e documentos que a 

instruem, nota-se que a parte reclamante busca revisar os contratos 

celebrados com a instituição financeira reclamada. No presente caso, 

tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica 

mais acurada (perícia contábil), para que se possa, com segurança, 

chegar aos valores corretos, detectando-se eventuais juros capitalizados 

e possível cobrança de encargos indevidos, em caso de uma sentença 

favorável à parte autora. Portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa. Assim, 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: “A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material.” Assim sendo, a lide reside em saber se 

realmente aqueles valores são devidos e, se positivo, apresentar cálculo 

com a devida evolução dos valores em fase de liquidação de sentença, 

contrariando o art. 38, parágrafo único, e art. 52, inc. I, ambos da Lei nº 

9.099/95: Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do 

Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, 

dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Art. 52. A 

execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a 

conversão em Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente; 

(...) Neste sentido, o entendimento jurisprudencial é pacífico: Ementa: 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. REVISIONAL. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SENDO "CAUSA CÍVEL DE 

MENOR COMPLEXIDADE. ART. 3º DA LEI 9.099/95. NÃO FIGURA NA 

ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A CAUSA REFERENTE À 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, SEJA POR COMPLEXIDADE DA 

MATÉRIA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL (ART. 3º, 

CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95), SEJA, EM CASO CONTRÁRIO, PELA 

NECESSIDADE DE PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA (ART. 38, § ÚNICO, 

MESMA LEI). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71004205613, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 10/10/2013) Destarte, que diante da 

alegação, mostra-se imprescindível a realização da prova pericial que, por 

envolver matéria complexa, afasta a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção 
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dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados Especiais, 

sendo tal ato indispensável para a liquidez da eventual sentença 

condenatória. Registro, por oportuno, que a incompetência absoluta, como 

matéria de ordem pública que é, pode e deve ser reconhecida de ofício, 

em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 64 do CPC. 

Diante do exposto, reconhecendo em razão da complexidade da causa 

pela necessidade de perícia e pedido ilíquido, tem-se a inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo, pelo que julgo extinta a presente reclamação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, conforme 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às providências. 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: 1002838-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINO DE MELLO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA OAB - MT23736/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (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: OSCALINO DE MELLO NETO Endereço: RUA 20 

DE OUTUBRO, (RES N IPÊ), PETRÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78144-336 Senhor(a) OSCALINO DE MELLO NETO: 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. 1002838-12.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.900,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/03/2020 

Hora: 17:00 AUTOR: OSCALINO DE MELLO NETO Advogado do(a) AUTOR: 

SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - MT23736/B REQUERIDO(A): 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 31 de 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: 1002900-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS SANTOS TEIXEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO A. DINI - ODONTOLOGIA (REQUERIDO)

MAURICIO ANTONIO DINI (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 1002900-52.2020.8.11.0002 

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, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 31/01/2020 12:08:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003021-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ARTUR DE SIQUEIRA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (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 Processo nº 1003021-80.2020.8.11.0002 

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, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 31/01/2020 12:17:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003023-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABULA THATIELLY LAUDELINO LAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-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: PABULA THATIELLY LAUDELINO LAMIM 

Endereço: RUA GOIÁS, SN, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-603 Senhor(a) PABULA THATIELLY 

LAUDELINO LAMIM: 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. 

1003023-50.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cartão de Crédito, Indenização por Dano 
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Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 04/03/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: PABULA THATIELLY 

LAUDELINO LAMIM Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO CELESTINO 

BATISTA NETO - MT11367-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, 31 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: 1003025-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ADVINCOLA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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: JOSE ANTONIO ADVINCOLA DA SILVA JUNIOR 

Endereço: RUA A,QUADRA 02, LOTE 08, (LOT PIRINEU), PLANALTO 

IPIRANGA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-340 Senhor(a) JOSE 

ANTONIO ADVINCOLA DA SILVA JUNIOR: 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. 

1003025-20.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.398,10 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/03/2020 Hora: 15:00 AUTOR: 

JOSE ANTONIO ADVINCOLA DA SILVA JUNIOR Advogado do(a) AUTOR: 

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - MT20005-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, 31 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: 1003032-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GONCALVES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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: EDMILSON GONCALVES PINTO Endereço: RUA 

VICENTE FERREIRA, qd15, (LOT MARINGÁ II) lote 07, PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-470 Senhor(a) EDMILSON 

GONCALVES PINTO: 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. 

1003032-12.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.140,39 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/03/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: EDMILSON GONCALVES PINTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-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, 31 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o 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: 1010761-26.2019.8.11.0002

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:

ALETICIA DA SILVA MENDES (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. 1010761-26.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 12:47:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017946-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

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 1017946-18.2019.8.11.0002 

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, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 12:49:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003036-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER GUILHERME DA SILVA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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: ROGER GUILHERME DA SILVA SENA Endereço: 

RUA CAPITÃO BENEVIDES, 357, (LOT CONSTRUMAT), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-260 Senhor(a) ROGER GUILHERME 

DA SILVA SENA: 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. 

1003036-49.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.077,96 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: 04/03/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: ROGER GUILHERME 

DA SILVA SENA Advogado do(a) REQUERENTE: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - MT20201-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, 31 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: 1003038-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENILZA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA OAB - MT26810/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: LENILZA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA SOL NASCENTE, 13, (RES STA CLARA), PARQUE DO 

LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-611 Senhor(a) LENILZA 

MARIA PADILHA DE OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003038-19.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cartão de Crédito, 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: 15:15 REQUERENTE: LENILZA MARIA PADILHA DE 
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OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: KAROLINE PADILHA DE 

OLIVEIRA - MT26810/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, 31 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: 1003054-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MEYRE HATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSE MEYRE HATTA Endereço: RUA MATO 

GROSSO, 08, (LOT JD ESTADOS) qd64, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-022 Senhor(a) ROSE MEYRE HATTA: 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. 1003054-70.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.949,39 ESPÉCIE: [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: 13:30 REQUERENTE: ROSE MEYRE HATTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O 

REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 31 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: 1003055-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MEYRE HATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSE MEYRE HATTA Endereço: RUA MATO 

GROSSO, 08, (LOT JD ESTADOS) qd64, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-022 Senhor(a) ROSE MEYRE HATTA: 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. 1003055-55.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.514,28 ESPÉCIE: [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: 15:45 REQUERENTE: ROSE MEYRE HATTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O 

REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 31 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 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011410-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARIOTTI OAB - RS25672 (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: ANA FERREIRA DE AGUIAR Endereço: RUA JOSÉ 

LUIZ DA SILVA, 08, (RES R J SANTOS), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-472 Senhor(a) ANA FERREIRA DE AGUIAR: 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. 1011410-88.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/10/2019 Hora: 15:15 REQUERENTE: ANA FERREIRA DE AGUIAR 

Advogado do(a) REQUERENTE: GISELE SILVA NASCIMENTO - 

MT0011740A-O REQUERIDO(A): SODEXO DO BRASIL COMERCIAL 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, 4 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BATISTA MARQUES OAB - 012.414.381-45 (REPRESENTANTE)

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (INTERESSADO)

 

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 1003061-62.2020.8.11.0002 

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, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 31/01/2020 13:08:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011410-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARIOTTI OAB - RS25672 (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. 1011410-88.2019.8.11.0002 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. 27838719) no prazo legal Várzea Grande, 31 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003074-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PATRICIA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003074-61.2020.8.11.0002 

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, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 31/01/2020 13:10:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013299-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-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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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. 1013299-77.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração (id. 27802331) no prazo legal Várzea Grande, 31 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007394-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRVANEI FRANCISCA DE SOUZA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 20/08/2019, 

às 15h15min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007394-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRVANEI FRANCISCA DE SOUZA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-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. 1007394-91.2019.8.11.0002 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. 28202694) no prazo legal Várzea Grande, 31 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007207-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELWEENNY NATHANNY EDWIRGES DE CAMPOS (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. 1007207-83.2019.8.11.0002 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, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 13:16:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010377-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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: ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO Endereço: RUA 

SANTO ANTONIO, 303, (LOT C SUL), CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-046 Senhor(a) ROBSON RIBEIRO 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. 1010377-63.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.329,50 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 23/09/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: ROBSON RIBEIRO DE 

ARAUJO Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA 

- MT25556/O, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 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: 1010377-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 406 de 448



 

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: 

ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 303, 

(LOT C SUL), CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-046 

Senhor(a) ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO: 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. 1010377-63.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.329,50 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado 

do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A 

REQUERIDO(A): ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO VÁRZEA GRANDE/MT, 31 

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: 1008865-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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: MAXSUEL LEITE DO NASCIMENTO Endereço: 

RUA GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS, 325, (LOT FIGUEIRINHA), 

GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-070 Senhor(a) MAXSUEL 

LEITE DO NASCIMENTO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008865-45.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 16.000,00 ESPÉCIE: 

[CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 09/09/2019 Hora: 14:15 REQUERENTE: 

MAXSUEL LEITE DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: 

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - MT24754/O REQUERIDO(A): 

CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 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: 1008865-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008865-45.2019.8.11.0002 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. 27105246) no prazo legal Várzea Grande, 31 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008859-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELY CASSIA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE 

VÁRZEA GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KATIELY CASSIA PEREIRA LEITE 

Endereço: RUA GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS, 325, (LOT 

FIGUEIRINHA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-070 

Senhor(a) KATIELY CASSIA PEREIRA LEITE: A presente carta, referente 
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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. 1008859-38.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.000,00 ESPÉCIE: [CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 09/09/2019 Hora: 14:15 

REQUERENTE: KATIELY CASSIA PEREIRA LEITE Advogado do(a) 

REQUERENTE: MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - MT24754/O 

REQUERIDO(A): CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 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: 1008859-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELY CASSIA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008859-38.2019.8.11.0002 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 (anexo) no prazo legal Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011586-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011586-67.2019.8.11.0002 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, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 13:29:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018535-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1018535-10.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007466-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

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:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-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: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS Endereço: RUA 

DAS PALMEIRAS, (LOT JD ALÁ), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-892 Senhor(a) CARLOS EDUARDO DE CAMPOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007466-78.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.905,70 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 26/08/2019 Hora: 12:15 REQUERENTE: 

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS Advogados do(a) REQUERENTE: EDNÉIA 

SILVANA GONÇALVES - MT0012320A-N, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - MT0011997S REQUERIDO(A): CIELO 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, 25 de julho de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 
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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: 1007466-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

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:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007466-78.2019.8.11.0002 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, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 13:37:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007889-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

JULIANA DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-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))

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 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: JOELITON DA COSTA BATISTA Endereço: RUA 

SALTO DO GUAÍRA, (LOT SÃO MARCOS), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78155-150 Nome: JULIANA DA COSTA BATISTA Endereço: RUA 

SALTO DO GUAÍRA, (LOT SÃO MARCOS), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78155-150 Senhor(a) JOELITON DA COSTA BATISTA e outros: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007889-38.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.656,31 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 14/08/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: JOELITON DA 

COSTA BATISTA, JULIANA DA COSTA BATISTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JAIR CARLOS CRIVELETTO - MT0004917A Advogado do(a) 

REQUERENTE: JAIR CARLOS CRIVELETTO - MT0004917A REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO SA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1007889-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

JULIANA DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-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))

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 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: JOELITON DA COSTA BATISTA Endereço: RUA 

SALTO DO GUAÍRA, (LOT SÃO MARCOS), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78155-150 Nome: JULIANA DA COSTA BATISTA Endereço: RUA 

SALTO DO GUAÍRA, (LOT SÃO MARCOS), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78155-150 Senhor(a) JOELITON DA COSTA BATISTA e outros: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
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abaixo descritas. PROCESSO N. 1007889-38.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.656,31 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 14/08/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: JOELITON DA 

COSTA BATISTA, JULIANA DA COSTA BATISTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JAIR CARLOS CRIVELETTO - MT0004917A Advogado do(a) 

REQUERENTE: JAIR CARLOS CRIVELETTO - MT0004917A REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO SA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1007889-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

JULIANA DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-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))

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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

Senhor(a) BANCO BRADESCO SA: 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. 1007889-38.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.656,31 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: JOELITON DA COSTA BATISTA, JULIANA DA COSTA 

BATISTA Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

MT4917-O Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

MT4917-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO SA VÁRZEA GRANDE/MT, 

31 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: 1006545-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA VIEIRA FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

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:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-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: VANUZA VIEIRA FERREIRA FREITAS Endereço: 

RUA RIO XINGU, (RES JACARANDÁ), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78149-656 Senhor(a) VANUZA VIEIRA FERREIRA FREITAS: 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. 1006545-22.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 20/08/2019 Hora: 16:00 REQUERENTE: VANUZA VIEIRA 

FERREIRA FREITAS Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS JOSE DE 

ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT20937/O, LILIAN FRAGA DE CASTRO - 

MT0020935A REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 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 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o 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: 1006545-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA VIEIRA FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

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:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006545-22.2019.8.11.0002 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. 26923456) no prazo legal Várzea Grande, 31 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009279-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DO CARMO E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: JORGE DO CARMO E SOUZA Endereço: RUA 

HENRIQUE DE PAULA, 88, (LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-470 Senhor(a) JORGE DO CARMO E 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. 1009279-43.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 23/09/2019 Hora: 15:30 REQUERENTE: JORGE DO CARMO E SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - 

MT0018894A REQUERIDO(A): IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009279-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DO CARMO E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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. 1009279-43.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado (id. 27566939) no prazo legal. Várzea Grande, 31 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020590-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIVORI D ABADIA ALVES (REQUERENTE)

CIBELE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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À(o) Requerente: Nome: SIVORI D ABADIA ALVES Endereço: Rua Cel 

Manoel Felix, Centro, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000. 

Senhor(a) SIVORI D ABADIA ALVES: 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. 

1020590-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 35.379,80 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, 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: 16:30 REQUERENTE: SIVORI D ABADIA ALVES, 

CIBELE ALVES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEOVALDO 

ALVES DE CASTRO JUNIOR - MT19562/O Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - MT19562/O REQUERIDO(A): 

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 31 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: 1020590-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIVORI D ABADIA ALVES (REQUERENTE)

CIBELE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CIBELE ALVES DA SILVA Endereço: Rua Cel 

Manoel Felix, Centro, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000. 

Senhor(a) CIBELE ALVES 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. 

1020590-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 35.379,80 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, 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: 16:30 REQUERENTE: SIVORI D ABADIA ALVES, 

CIBELE ALVES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEOVALDO 

ALVES DE CASTRO JUNIOR - MT19562/O Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - MT19562/O REQUERIDO(A): 

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 31 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: 1012170-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER JUNIOR FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

CILENE BATISTA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: CILENE BATISTA MORENO Endereço: RUA VITORINO 

MONTEIRO, 110, (LOT U MONTEIRO), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78115-848 Senhor(a) CILENE BATISTA 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. 1012170-37.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 

14/10/2019 Hora: 14:15 REQUERENTE: CILENE BATISTA MORENO, HEBER 

JUNIOR FERNANDES DA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO 

HEDNEY DA ROCHA - MT6066/O Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO 

HEDNEY DA ROCHA - MT6066/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 
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designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012170-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER JUNIOR FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

CILENE BATISTA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: HEBER JUNIOR FERNANDES DA CRUZ Endereço: RUA 

VITORINO MONTEIRO, 110, (LOT U MONTEIRO), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-848 Senhor(a) HEBER JUNIOR FERNANDES 

DA CRUZ: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012170-37.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 

14/10/2019 Hora: 14:15 REQUERENTE: CILENE BATISTA MORENO, HEBER 

JUNIOR FERNANDES DA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO 

HEDNEY DA ROCHA - MT6066/O Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO 

HEDNEY DA ROCHA - MT6066/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003085-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEYTOR DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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: HEYTOR DE ALMEIDA ARRUDA Endereço: Rua 

Treze, 68, - DE 7847/7848 AO FIM, Jardim Ouro Verde, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) HEYTOR DE ALMEIDA ARRUDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003085-90.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.502,76 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

04/03/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: HEYTOR DE ALMEIDA ARRUDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

MT9566-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, 31 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o 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: 1014071-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DA SILVA CRUZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 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: MARIA FATIMA DA SILVA CRUZ RONDON 

Endereço: RUA G, 30, SÃO MATEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-347 Senhor(a) MARIA FATIMA DA SILVA CRUZ RONDON: 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. 1014071-40.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/11/2019 Hora: 16:30 REQUERENTE: MARIA FATIMA DA SILVA 

CRUZ RONDON Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO - MT2854/B 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, 9 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: 1014071-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DA SILVA CRUZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014071-40.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado (id. 27160859) no prazo legal. Várzea Grande, 31 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006724-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 07/08/2019, 

às 16h15min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010634-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE VANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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))

 

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. 1010634-88.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado (id. 27440007) no prazo legal. Várzea Grande, 31 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006724-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-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. 1006724-53.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração (anexo) no prazo legal Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010256-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGOS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CUNHA DE LIMA OAB - MT25686/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. 1010256-35.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 31/01/2020 

13:59:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008304-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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: LAURA CRISTINA DE CAMPOS Endereço: RUA 

TURQUESA, (LOT C DEUS), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-528 Senhor(a) LAURA CRISTINA DE CAMPOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008304-21.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.259,57 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: 05/09/2019 Hora: 14:30 

REQUERENTE: LAURA CRISTINA DE CAMPOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): BANCO ITAUCARD 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, 5 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: 1008304-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008304-21.2019.8.11.0002 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, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 14:06:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003086-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003086-75.2020.8.11.0002 

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, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 31/01/2020 14:08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010943-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA RODRIGUES FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1010943-12.2019.8.11.0002 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, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 14:09:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003083-23.2020.8.11.0002 

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, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 31/01/2020 14:11:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012193-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAILSON ALMEIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ODAILSON ALMEIDA DE CAMPOS Endereço: RUA 

POCONÉ, 26, (LOT N M GROSSO), NOVO MATO GROSSO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78134-272 Senhor(a) ODAILSON ALMEIDA DE 

CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012193-80.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/11/2019 Hora: 14:15 

REQUERENTE: ODAILSON ALMEIDA DE CAMPOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - MT21550/O 

REQUERIDO(A): BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 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: 1012193-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAILSON ALMEIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

ODAILSON ALMEIDA DE CAMPOS Endereço: RUA POCONÉ, 26, (LOT N M 

GROSSO), NOVO MATO GROSSO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78134-272 Senhor(a) ODAILSON ALMEIDA DE CAMPOS: 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. 1012193-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A 

REQUERIDO(A): ODAILSON ALMEIDA DE CAMPOS VÁRZEA GRANDE/MT, 

31 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o 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: 1009735-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (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: ANDREIA CATARINA DA SILVA Endereço: RUA 

E, 18, QUADRA 12, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-826. 

Senhor(a) ANDREIA CATARINA 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. 

1009735-90.2019.8.11.0002 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: 07/11/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: ANDREIA CATARINA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO - 

RO9658 REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 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: 1009735-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (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. 1009735-90.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado (id. 27287371) no prazo legal. Várzea Grande, 31 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011825-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011825-71.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração (anexo) no prazo legal Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003087-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MIRACI FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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: ANTONIA MIRACI FERREIRA DE JESUS Endereço: 

Rua Treze de Outubro, 222, - DE 7847/7848 AO FIM, Vila Pirineu, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) ANTONIA MIRACI FERREIRA DE 

JESUS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003087-60.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.396,41 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 04/03/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: ANTONIA MIRACI FERREIRA 

DE JESUS Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

MT9566-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 
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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, 31 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: 1013261-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO DE CAMPOS BORGES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO RESI BANDEIRANTES QUADRA 05 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904-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: GETULIO DE CAMPOS BORGES FILHO Endereço: 

RUA VALDECAES, 02, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-121 Senhor(a) GETULIO DE CAMPOS BORGES FILHO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013261-65.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 500,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ÁGUA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

25/10/2019 Hora: 15:15 REQUERENTE: GETULIO DE CAMPOS BORGES 

FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: STEPHANIE PAULA DA SILVA - 

MT19040-E REQUERIDO(A): CONDOMINIO DO RESI BANDEIRANTES 

QUADRA 05 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, 25 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010774-25.2019.8.11.0002

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:

MARIA DO CARMO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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. 1010774-25.2019.8.11.0002 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, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 14:19:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013261-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO DE CAMPOS BORGES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO RESI BANDEIRANTES QUADRA 05 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904-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: 

CONDOMINIO DO RESI BANDEIRANTES QUADRA 05 Endereço: RUA 

VALDECAES, 02, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-121. Senhor(a) CONDOMINIO DO RESI BANDEIRANTES 

QUADRA 05: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

Executada, 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. 1013261-65.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 500,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Água]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: GETULIO DE CAMPOS BORGES FILHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: STEPHANIE PAULA DA SILVA - MT24632-E 

REQUERIDO(A): CONDOMINIO DO RESI BANDEIRANTES QUADRA 05 

VÁRZEA GRANDE/MT, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o 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: 1010608-90.2019.8.11.0002

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:

ADAO MIGUEL DE ARRUDA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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: 

ADAO MIGUEL DE ARRUDA MORAIS Endereço: RUA JOEL NASSARDEN, 

03, (LOT S SIMÃO) QDA 47, JARDIM OURO VERDE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78145-780 Senhor(a) ADAO MIGUEL DE ARRUDA MORAIS: 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. 1010608-90.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.162,24 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): ADAO MIGUEL DE ARRUDA MORAIS 

VÁRZEA GRANDE/MT, 31 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: 1012112-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA FURONI DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

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: MARIA JOSEFINA FURONI DOURADO Endereço: 

AVENIDA DA FEB, 172, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-147 Senhor(a) MARIA JOSEFINA FURONI 

DOURADO: 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. 1012112-34.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/11/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: MARIA JOSEFINA FURONI 

DOURADO Advogado do(a) REQUERENTE: GISELY ALMEIDA PRADO - 

MT24102/O REQUERIDO(A): MRV ENGENHARIA 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, 14 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: 1003090-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBERTO ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROBERTO ALMEIDA CAMPOS Endereço: RUA 

DAS ORQUIDEAS, 210, NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, CENTRO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ROBERTO ALMEIDA 

CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003090-15.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL SALA 2 Data: 05/03/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: ROBERTO 

ALMEIDA CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 31 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: 1012112-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA FURONI DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012112-34.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado (anexo) no prazo legal. Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007630-43.2019.8.11.0002

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:

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))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 13/08/2019, 

às 15h30min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007630-43.2019.8.11.0002

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:

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 Processo n. 1007630-43.2019.8.11.0002 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, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 14:50:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017417-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTAQUE MÓVEIS PLANEJADOS - LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1017417-96.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Requerente para manifestar-se acerca do AR Negativo no prazo de 05 

(cinco) dias. Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 31/01/2020 

14:50:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003093-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIRENE CALDEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003093-67.2020.8.11.0002 

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, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 31/01/2020 14:55:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015729-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: JOSE BARBOSA DA SILVA Endereço: RUA 

SANTOS, 6, (LOT MARINGÁ I), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78120-590. Senhor(a) JOSE BARBOSA 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. 1015729-02.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 28.739,00 ESPÉCIE: [TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

06/12/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: JOSE BARBOSA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

MT4651-O REQUERIDO(A): NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES 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, 25 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: 1015729-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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. 1015729-02.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração (anexo) no prazo legal Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIENE VIEIRA DOS SANTOS Endereço: RUA 

30, QUADRA 56, CASA 8, VITÓRIA RÉGIA, VÁRZEA GRANDE/MT, 

CEP:78131-240. Senhor(a) LUCIENE VIEIRA 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. 1003097-07.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.021,67 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/03/2020 Hora: 

16:00 REQUERENTE: LUCIENE VIEIRA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCOS ADRIANO BOCALAN - MT9566-O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 31 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o 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: 1003116-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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 1003116-13.2020.8.11.0002 

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, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 31/01/2020 15:24:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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: GONCALO PINTO DE ARRUDA Endereço: RUA 

Flamingo, 03, (COHAB A BELA), Jardim Canaã, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-438. Senhor(a) GONCALO PINTO DE ARRUDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001377-05.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.465,80 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: 15:45 REQUERENTE: GONCALO PINTO DE 

ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

MT12209-O REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 31 de 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: 1020111-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORVIDINO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020111-38.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 31 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

31/01/2020 16:27:16

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017200-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-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: 

1017200-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARLENE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A, 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 

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 
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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 

(contrato assinado). Em que pese se tratar de contrato assinado a rogo, 

entendo que referido instrumento se revela idôneo o suficiente à 

demonstrar a relação jurídica em testilha, pois se trata de documento 

assinado mediante a presença de testemunhas devidamente identificadas 

e subscritas no mesmo documento. Além disso, referida contratação se 

deu mediante a apresentação de documentos pessoais da autora da 

demanda, o que reforça a veracidade da contratação por ela impugnada. 

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: 1012387-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELY GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-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: 

1012387-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GRACIELY GOMES DE 

ARRUDA REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016296-33.2019.8.11.0002

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:

ANA VICTORIA DE MORAES PANIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ANA 

VICTORIA DE MORAES PANIZ Processo n.º 1016296-33.2019.8.11.0002 

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 

26517068). 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 

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: 1006923-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN HALLYSSON LIBERATO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006923-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOHN HALLYSSON LIBERATO 

NOVAES REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, 

art. 38). Compulsando os autos verifico que a Reclamante, não 

compareceu à audiência de conciliação. Anoto que a presença da parte 

na audiência é obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE 

UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 

485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013549-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDESON SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013549-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOEDESON SILVA XAVIER 

REQUERIDO: OI S.A Visto, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Compulsando os autos verifico que a Reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação. Anoto que a presença da parte na audiência é 

obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE:“O comparecimento pessoal da parte às 
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audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 

485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015656-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CONCEICAO AMORIM (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: 

1015656-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARLENE DA CONCEICAO 

AMORIM 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” 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: 1013693-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROMARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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 SENTENÇA 

Processo: 1013693-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON ROMARIO 

DA SILVA 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. Mérito: 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011748-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: 

1011748-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSELI MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 426 de 448



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 “ficha cadastral” (ID 268222439), 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. 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

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017790-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO (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 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, 31 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: 1009622-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDILENE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 31 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, 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008344-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 31 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: 1011138-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 31 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: 1013934-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE ESMERIO FERREIRA (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, 31 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: 1001430-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO SILVA MARTINS (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 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 em o endereço 

informado e o endereço da diligencia do Oficial de Justiça) VÁRZEA 

GRANDE, 31 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: 1001885-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

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, 31 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: 1015733-39.2019.8.11.0002

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:

ELIAKIM WILLER DAS NEVES (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, 31 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: 1015184-29.2019.8.11.0002

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:

MOISES DOMINGOS BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 
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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, 31 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: 1017911-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA CRISTINA DA SILVA (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 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, 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 MT, 

31 de janeiro 2020 Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000603-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VCF COMERCIO DE MOLAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERCELL DE OLIVEIRA SAVAREZ (EXECUTADO)

VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

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 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, 

31 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: 1016726-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA GOMES DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 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. 28680396 foi apresentada tempestivamente. Ato 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003768-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE OAB - 012.218.641-90 

(REPRESENTANTE)

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-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 a parte autora para no prazo legal manifestar-se 

sobre a proposta do executado de ID. 28069527. VÁRZEA GRANDE, 31 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (REU)

JOY EMERSON SANTIN (REU)

 

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, 31 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: 1005479-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO VILELA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE ENCAMINHEI AO DCA EMAIL INFORMANDO DO 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005701-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE OLIVEIRA FERRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte do deferimento do parcelamento das custas 

iniciais, devendo emitir as guias VÁRZEA GRANDE, 31 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001021-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL JUNIOR DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 a parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias, 

informe um endereço correto para citação, com bairro e CEP VÁRZEA 

GRANDE, 31 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003002-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS SAMPAIO CUSTODIO (EXECUTADO)

 

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 a parte AUTORA para no prazo de 05(cinco) dias, 

informar um endereço correto para citação. (FALTOU BAIRRO) VÁRZEA 

GRANDE, 31 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, 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 280810 Nr: 24736-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYANGULO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 

ME, CLAUBER REGIS PERES TEIXEIRA, MARIA APARECIDA PEROMARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

..

1. Considerando que nesta data recebi os embargos em apenso (Cód. 

587960), intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeira o que entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 280810 Nr: 24736-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYANGULO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 

ME, CLAUBER REGIS PERES TEIXEIRA, MARIA APARECIDA PEROMARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que nesta julguei os Embargos à Execução, concedo ao 

autor o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de manifestar-se o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305478 Nr: 1146-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETTORE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Defiro o pedido de busca do endereço da parte requerida, a ser 

realizado pelo sistema BACENJUD, conforme extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 295214 Nr: 15425-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN APARECIDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT 8.922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR 

- OAB:15341-B

 Vistos.

.

1. Concedo à requerida o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos 

autos, cópia da sentença proferida nos autos de Anulação de Ato Jurídico 

nº 42430-75.2011.811.0041 - Código: 745301, da 10 ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT, de modo a evitar prolação de sentença conflitante 

com aquela.

2. Na sequência, conclusos para prolação de sentença.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 586321 Nr: 12812-27.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME, ISNEL 

LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS 7.161

 16. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).17. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos em apenso (Processo Cód.385808).18. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 19. Às 

providências. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 385808 Nr: 2516-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA – 

ME, ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Postergo análise do pedido retro, para após a intimação dos 

executados, por meio de edital, para que, querendo, manifestem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os valores bloqueados nos ativos 

financeiros (fls. 159), nos termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

2. Caso venha os executados arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

3. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).
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5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 431083 Nr: 1550-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICTOR PINHEIRO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP 248.505, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:14.863MT

 37. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 

38. Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que ora fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade 

que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.39. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.40. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 277778 Nr: 21361-07.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MIRANDA NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:MT/727, MOACIR ALMEIDA FREITAS JR. - OAB:9674

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

petição inicial e consolido nas mãos da autora o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na inicial facultada a venda pela autora, na 

forma descrita no DECRETO-LEI Nº 911, de 1º de outubro de 1969, pelo 

que RESOLVO o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, por consequência, convalido a liminar deferida 

nos autos. 10. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face da gratuidade que fora 

deferida nos autos.11. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se 

com as baixas necessárias.12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 273433 Nr: 16092-84.2011.811.0002

 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): FABIANA BENEDITA DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 549888 Nr: 14959-60.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BENEDITA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).13. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos em apenso (Processo Cód. 273433), e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 14. Ciência 

ao Defensor Público.15. Às providências. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 57092 Nr: 3031-40.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON GUILHERME CRISOSTOMO, TATIHANE 

GALVÃO CRISOSTOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JIUNIOR - OAB:, 

ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, JABES ALBERTO DIAS - OAB:, JABES 

ALBERTO DIAS - OAB:17005/O, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO 

DELLA LÍBERA - OAB:7031, TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO 

DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 409724 Nr: 16480-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins
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 Cod. Proc.: 422729 Nr: 23417-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA GOMES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Considerando que entre a data da última planilha de débito e a hodierna 

transcorreu lapso superior a 6 (seis) meses, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para que o exequente apresente nova planilha atualizada do 

débito, a fim da realização a indisponibilidade financeira através do 

sistema BACENJUD.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 370541 Nr: 19834-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WANDERLEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 408978 Nr: 16092-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B

 15. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.16. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.17. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias.18. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 417777 Nr: 20877-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE ALMEIDA CANICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do 

Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei nº 10.931/04, 

confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o 

domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de 

busca e apreensão.12. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).13. Ciência ao Defensor Público 

Estadual.14. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e 

cautelas necessárias.15. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 414471 Nr: 19105-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON BENEDITO RAMOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se o item 1 da decisão de fls. 57.

 2. No tocante ao pedido retro, deixo de acolher, tendo em vista que até o 

momento a parte executada não foi intimada para o cumprimento de 

sentença.

3. Sendo assim, concedo ao exequente, o prazo de 05 (cinco) dias, para 

que se manifeste, a fim de regularizar a intimação do executado.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 99 Nr: 235-52.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL, Luiz 

Gonzaga Ezequiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Postergo análise do pedido de fls. 244/245 e concedo a Instituição 

Financeira, o prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre o 

acordo celebrado com a parte contrária (fls. 238), a fim de informar se 

está havendo o cumprimento.

 2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 314806 Nr: 11103-64.2013.811.0002

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA AMORIM PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:MT/727

 18. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

petição inicial e consolido nas mãos da autora o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na inicial facultada a venda pela autora, na 

forma descrita no DECRETO-LEI Nº 911, de 1º de outubro de 1969, pelo 

que RESOLVO o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil. Outrossim, por consequência, convalido a liminar deferida 

nos autos. 19. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.20. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.21. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 295513 Nr: 15743-47.2012.811.0002

 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: DEBORA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 Vistos.

1. Concedo a parte autora, o prazo de 05 (cinco) dias, para que se 

manifeste sobre a liquidação de sentença apresentada pela Instituição 

Financeira (fls. 233/247), importando seu silêncio em concordância tácita.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se conclusos para 

análise do pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros da parte 

autora, ora executada.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 317734 Nr: 14091-58.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIDSON ANTONUCCI BONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318811 Nr: 15200-10.2013.811.0002

 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: DOUGLAS JESUS PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte Requerida, 

para que em 05 (cinco) dias, especifique as provas que ainda pretende 

produzir, acerca da decisão de fls.128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 10155 Nr: 12233-85.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA FALEIROS DE AZEVEDO, 

HELVECIO OLIVEIRA DE AZEVEDO

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Ademais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente 

apresente a planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise 

do pedido de indisponibilidade financeira.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, manifeste interesse no prosseguimento da ação, 

sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

5. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 374247 Nr: 22503-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique a requerida, ora credora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, bens do devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, 

intime-se pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, no mesmo prazo citado, sob pena de 

arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. No mais, determino a Secretaria para que retifique a capa dos autos, 

passando a constar como credor Suellen de Oliveira Marques e como 

devedor Banco Pan s/a.

5. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 387183 Nr: 3415-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA JANUÁRIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 
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OAB:5.896

 35. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, consolido nas 

mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem 

objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida 

nos autos. 36. Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa.37. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.38. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 286837 Nr: 6102-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PINTO DO MONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AFFONSO DEL 

NERY - OAB:MT 6.945

 31. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, e, uma vez quitado o contrato de 

financiamento, MANTENHO a posse do veículo em mãos do requerido. 32. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que ora fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 

85).33. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.34. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 228870 Nr: 9030-61.2009.811.0002

 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): MECANICA E AUTO PEÇAS SARTOR LTDA, 

ALCIDES HERMINIO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 389733 Nr: 5199-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA ALIMENTOS LTDA 

EPP, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS, MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 273486 Nr: 16198-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAZE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, RICARDO 

MARCIO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:MT-5475

 Vistos.

.

1. Considerando o longo tempo transcorrido desde a propositura da ação, 

concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que apresente a planilha 

atualizada do débito.

2. No tocante a contestação apresentada pela ré, embora tenha arguido a 

inexistência de mora, vejo que a mesma não se desincumbiu de trazer aos 

autos os comprovantes de tais pagamentos.

3. Não bastasse, a liminar deferida nos autos encontra-se em pleno vigor, 

razão pela qual deve ser cumprida de modo a dar efetividade ao feito.

4. Assim, uma vez informado o valor atualizado do débito, expeça-se 

mandado de busca e apreensão dos bens indicados na lide, oportunidade 

em que será aberto prazo ao requerido para o pagamento integral do 

débito, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 394995 Nr: 8411-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME, JOSÉ 

ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:MT 3.520, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11.322/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432369 Nr: 2377-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, Cpf: 
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00590539175, solteiro(a), diretora geral de empresa e organizações. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

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.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença. Em 

ação Monitória fora proferida sentença de mérito, constituindo de pleno 

direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 55.139,20 (cinquenta e 

cinco mil e cento e trinta e nove reais e vinte centavos), devidamente 

atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC, condenando a requerida ao pagamento, bem como 

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa. O exequente requereu o cumprimento 

da sentença com a intimação da executada para pagamento no prazo 

legal, do valor atualizado em R$ 101.275,30 (cento e um mil e duzentos e 

setenta e cinco reais e trinta centavos). Requereu ainda que, em caso de 

não haver o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze)dias, seja 

acrescida multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, e, também de 

honorários advocatícos de 10%, com a penhora on line do valor devido a 

ser atualizado até o momento do bloqueio, nos termos do artigo 835, inciso 

I e artigo 854, ambos do NCPC.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411482 Nr: 17456-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREVALE TRANSPORTES LTDA, JOVILSO 

JOSE LAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Baiao - 

OAB:21453-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CEREVALE TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

69182939000110 e atualmente em local incerto e não sabido JOVILSO 

JOSE LAZZARI, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Em 

ação Monitória fora proferido sentença de mérito constituindo de pleno 

direito o título executivo judicial, no valor de R$ 134.778,98 (cento e trinta e 

quatro mil e setecentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos, 

devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC, condenando a parte requerida ao 

pagamento, inclusive das custas processuais e honorários advocatício 

arbitrados em 10% sobrte o valor atualizado da condenação. Requer o 

exequente a intimação do executado para cumprimento voluntário da 

obrigação, sob pena de penhora online, via Bacenjud, no valor atualizado 

da dívida em R$ 278.609,58 (duzentos e setnta e oito mil e seiscentos e 

nove reais e cinquenta e oito centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.1. Requer o credor a penhora via BACENJUD já 

acrescido da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, para tanto, junta 

planilha do débito.2. Primeiramente, consigno que, com a nova sistemática 

processual, o devedor deverá ser intimado pessoalmente para o 

cumprimento da obrigação, quando este não tiver advogado constituído.3. 

Entrementes, segundo entendimento consolidado pelo STJ, no 

cumprimento de sentença, a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, 

CPC, depende do trânsito em julgado da sentença condenatória e da 

intimação da parte ou de seu advogado, mediante publicação na imprensa 

oficial. 4.Com efeito, observa-se que a parte vencida ainda não foi 

intimada a efetuar o pagamento.5. Assim, intime-se a devedora, por edital 

(inciso IV, do art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.6. Advirta o devedor de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).7. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o caso, 

intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

atual e débito e requeira o que for necessário para o deslinde da ação.8. 

Às providências...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 30 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.: 56318 Nr: 2380-08.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MECÂNICA VM LTDA-ME, 

ALBINO VASCONCELOS DE MENDONÇA, EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCOS ANTONIO DE A. RIBEIRO - OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280810 Nr: 24736-16.2011.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYANGULO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 

ME, CLAUBER REGIS PERES TEIXEIRA, MARIA APARECIDA PEROMARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que, em razão da Decisão do dia 18/10/2019, em fls. de nº 132, 

até esta data, não ter ocorrido a sua publicação no DJE, remeto a nova 

intimação para que a parte Requerente manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca da decisão de fls.132

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287255 Nr: 6576-06.2012.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMUEL MIRANDA DA SILVA, Cpf: 

99815346172, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença. Em 

ação de Cobrança fora proferida sentença se mérito condenando o 

requerido ao pagamento de R$ 8.570,95 (oito mil, quinhetos e setenta reais 

e noventa e cinco centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo 

INPC a partir no inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da data da citação. O requerido tambem fora 

condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. Requer o exequente a intimação 

do executado para pagamento, no prazo de (quinze) dias, da importância 

de R$ 15.945,09 (quinze mil e novecentos e quarenta e cinco reais e nove 

centavos) e, em caso de não pagamento, requer a penhora junto ao 

Bacenjud, Renajud e Infojud, de tantos bens imóveis necessários quantos 

necessários para a satisfação do crédito, em consonância com o art. 835 

do NCPC. Requer ainda, em caso de não pagamento voluntário, seja 

acrescida multa de 10% e, também de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º do NCPC, bem como que seja 

arbitrado honorários de sucumbênciais, nos termos do art. 85, § 1º dp 

CPC, em 20% (vinte por cento) a ser pago.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

Advertência: Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

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, 30 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.: 262546 Nr: 1421-56.2011.811.0002

 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: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924

 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.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114561 Nr: 10051-43.2007.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GONÇALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARNILDO GONÇALVES TEIXEIRA, Cpf: 

47854570078, Rg: 857.083.3, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença. Em 

ação Monitória fora proferido sentença de mérito, constituindo de pleno 

direito o Título Executivo Judicial no valor de R$ 12.621,54, condenando o 

requerido ao pagamento, inclusive das custas processuais e honorários 

advocatícios fixado em 10 % (dez) por cento sobre o valor do débito 

atualizado. A divida atualizada até a data de 16/08/2016 esta em R$ 

49.502,24 (quarenta e nove mil e quinhentos e dois reais e vinte e quatro 

centavos), requerendo o exequente o pagamento da dívida no prazo legal, 

e em caso de não pagamento voluntário, a penhora via Bacenjud.

Despacho/Decisão: Vistos..1. Compulsando os autos verifico que o 

executado não foi devidamente intimado para o cumprimento da obrigação 
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sofrida nos autos, já que, na fase de conhecimento fora citado por meio 

de edital.2. Desta feita, sobresto o cumprimento da decisão de fls. 104 

para após a intimação do devedor acerca do presente cumprimento de 

sentença.3. Assim, INTIME-SE a devedora, por EDITAL (inciso IV, do art. 

513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

previstas no art. 523 do CPC.4. Advirta o devedor de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação 

(Art. 525).5. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, 

retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.6. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340581 Nr: 8400-29.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONY DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S. A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:MG 103.082, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109730 , GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MT 13.842/A, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, MARCELO 

TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/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. 

361/364– 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: 50% PARA CADA UM, CUSTAS R$ 206,70 E TAXAS R$ 73,22, 

TOTALIZANDO R$ 279,92

OBS 2: A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

VITÓRIA ALMEIDA DA SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343557 Nr: 10718-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA, Maria José de 

Fiqueiredo, ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES, ANDREY FIQUEIREDO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304041 Nr: 24991-37.2012.811.0002

 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: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA REGINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a juntada do comprovante de depósito, sendo 

que, a petição de fls. 112, menciona depósito em anexo, portanto, não fora 

juntado o anexo, ou seja, o comprovante mencionado. Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais.________Paulo Pedro F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419448 Nr: 21724-52.2015.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS 7.161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, Cpf: 

00590539175, solteiro(a), diretora. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença. Em 

ação Monitória julgada procedente a requerida fora condenada ao 

pagamento de R$ 30.050,96 (trinta mil e cinquenta reais e noventa e seis 

centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir do 

inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação, bem com ao pagamento dos honorários 

advocatícios fixado em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa. 

Assim requer o exequente a intimação da executado para que efetue o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, da divida atualizada, no valor 

total de 57.761,70 (cinquenta e sete mil e setecentos e sessenta e um 

reais e setenta centavos), sob pena de penhora on line, nos termos do sr.t 

835, inciso I e art. 854, ambos do NCPC.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 
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alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

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, 30 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 348673 Nr: 14807-51.2014.811.0002

 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: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO SONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo Amalio Ghan 

Vasquez - OAB:OAB/RS 78123, FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16.601

 16. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, consolido nas 

mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem 

Mercedes Benz Axor, placa NJD-6283, chassi 9BM9584619B638440, 

objeto da medida de busca e apreensão.17. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, que ficará suspenso 

por ser beneficiário da justiça gratuita.18. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias.19. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410363 Nr: 16816-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ISAMI TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ISAMI TAKANO, Cpf: 

07240988287, Rg: 85549904, casado(a), motorista de caminhão. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Em 

ação monitória a r. sentença julgou procedente o pedido para constituir de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de 32.744,13 (trinta e dois 

mil e setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), devidamente 

atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mes e correção 

monetária pelo INPC. O exequente requer o cumprimento da sentença com 

a intimação do executado para pagamento da dívida atualizada, no prazo 

de 15 (quinze) dias, no valor de R$ 50.165,37 (cinquenta mil e cento e 

sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Nao havendo o 

pagamento no prazo estabelecido requer a penhora junto ao Bacenjud, 

Renajud e Infojud. Requer ainda, em caso de não pagamento voluntário, 

seja acrescida multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º do NCPC, bem como 

sejam arbitrados honorários de sucumbência na fase de Cumprimento de 

Sentença (art. 85, § 1º do CPC) em 20% (vinte por cento) a ser pago.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

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, 30 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.: 57139 Nr: 3076-44.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110257 Nr: 5988-72.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO REIS DOS MÓVEIS 

LTDA - ME, ANSELMO PIRES DA SILVA, ANTONIO MAGALHÃES DE 

SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:MT 9.098

 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 da diligência. (MANDADO DE AVALIAÇÃO) Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais.________Paulo Pedro F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419493 Nr: 21743-58.2015.811.0002

 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: BANCO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVOLUÇÃO SEGURANÇA ELETRONIA 

INFORMATICA E PAPELARIA COMERC, MARCELO FERNANDO DA SILVA, 

IARA VEIRA PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVOLUÇÃO SEGURANÇA ELETRONIA 

INFORMATICA E PAPELARIA COMERC, CNPJ: 10310772000183, 

atualmente em local incerto e não sabido MARCELO FERNANDO DA 

SILVA, Cpf: 62164104153, Rg: 935112, casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido IARA VEIRA PACHECO DA 

SILVA, Cpf: 83504443120, Rg: 109767-5, casado(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se de Cumprimento de Sentença. O requerente 

propôs Ação de Cobrança em face do descumprimento do contrato 

acordaddo entre o requerente e os requeridos. A setença proferida nos 

autos julgou procedente o pedido do requerente, transitando em julgado, 

condenando os requeridos ao pagamento de R$ 164.757,09 (cento e 

sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e nove 

centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir do 

inadimplemento, e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da data da citação. Diante da inércia dos requeridos, requer o 

prosseguimento do feito com o devido cumprimento da sentença, com 

fulcro no art. 513, caput e § 1º do NCPC. A dívida atualizada até a data de 

30/08/2019 é de: R$ 258,135,43 (duzentos e cinquenta e oito mil e cento e 

trinta e cinco reais e quarenta e três centavos). Caso a obrigação não 

seja satisfeita, requer a expedição do mandado de penhora on line, para 

providência de bloqueio de numerários dos requeridos, até o limite do 

débito, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por 

cento, junto ao Banco Central.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.1. Intime-se a devedora, através 

de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa 

do próprio devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação 

(Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, 

retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha com o atual valor da 

dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios acima descritos.4. 

Às providências.,

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418409 Nr: 21202-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA, Cpf: 

86416740125, Rg: 10577379, Filiação: Jane Florido Mafra e Doalci Afonso 

Mafra, data de nascimento: 07/09/1980, brasileiro(a), natural de Boa 

Esperança-MG, solteiro(a), administrador, Telefone 84476187. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentenção. Em 

ação Monitória a sentença julgou procedente o pedido constituindo de 

pleno direito o título executivo judicial determinado que a parte ré realize o 

pagamento devido à parte autora na quantia de R$ 38.723,10 (trinta e oito 

mil e setecentos e vinte e três reais e dez centavos), que deverá ser 

atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC. Condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10 (dez) por cento sobre o valor do 

débito, devidamente atualizado. Desta forma, requer o exequente o 

Cumprimento da Sentença, nos termos do art. 523 e 524 do NCPC, 

intimando-se o devedor para pagamento do valor devido que importa em 

R$ 57.787,77 (cinquenta e sete mil e setecentos e oitenta e sete reais e 

setenta e sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% e honorários de 10%, prevista no art. 523, do NCPC. Em caso de 

descumprimento, requer seja realizada a pesquisa de bens via Sistema 

Bacenjud e Renajud, em nome do executado até o limite do crédito 

exequendo.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

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, 30 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320181 Nr: 16571-09.2013.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENIO PEREIRA LEITE, Cpf: 28435303187, 

Rg: 261.940, Filiação: Ercilia Conceição Leite e Bruno Pereira Leite, data de 

nascimento: 26/03/1963, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. O 

requerente propôs Ação de Cobrança, em face do descumprimento do 

contrato acordado entre o requerente e os requerido. A sentença julgou 

procedente o pedido do requerente, condenando a requerida ao 

pagamento de R$ 70.432,25 (setenta mil e quatrocentos e trinta e dois 

reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado monetariamente 

pelo INPC a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante da inércia da parte 

requerida, requer o prosseguimento do feito com o devido cumprimento da 

sentença, com fulcro no art. 513, caput e § 1º do NCPC. Caso a obrigação 

em tela não seja satisfeita, em conformidade com a ordem estabelecida no 

art. 835 do NCPC requer a expedição do mandado de penhora on line, com 

fulcro no caput do art. 854 do NCPC, provienciando o bloqueio de 

numerários do requerido até o limite do débito, acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) bem como honorários advocatícios, junto ao Banco 

Central.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências....

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, 30 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280769 Nr: 24675-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA - OAB:14.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 24675-58.2011.811.0002, 

Protocolo 280769, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250114 Nr: 9495-36.2010.811.0002

 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: EDMILSON ANTONIO ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SAMPAIO STEINLE - 

OAB:12266-B, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 9495-36.2010.811.0002, Protocolo 

250114, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 390363 Nr: 5571-41.2015.811.0002

 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: RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME, JOSÉ ANTONIO 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 11.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 223583 Nr: 3786-54.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAN DIEGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:MT 8.922-A, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o patrono da parte autora não 

possui instrumento de procuração para postular em juízo.

2. Dessa forma, por se tratar de vício sanável, suspendo o curso do 

processo para que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua 

representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo 

Civil.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

...

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332694 Nr: 1386-91.2014.811.0002

 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): MARIA BERNARDETE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:
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 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA BERNARDETE DE LIMA, Cpf: 

00092003125, Rg: 2295307-8, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA 

MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se de processo sentenciado, julgando procedente 

o pedido inicial, condenado a requerida ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), a qual ja transitou em julgado. Assim pelas razões acima declinadas 

e nos termos do art. 513 do Código de Processo Civil, requer-se desde 

logo o Cumprimento de Sentença, com a intimação da parte requerida, por 

edital, na forma em que dispõe o art. 513, §2º, inciso IV do Código de 

Processo Civil, para efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais 

fixados, no montante atualizado de R$ 1.566,30 (um mil e quinhetos e 

sessenta e seis reais e trinta centavos). no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 

10% com a expedição de mandado de penhora e avaliação, com lastro no 

art. 523 do Código de Processo Civil. Não efetuando o pagamento no 

prazo previsto, antes mesmo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação de bens, em prol da otimização dos atos processuais, requer-se 

desde logo a penhora de ativos financeiros por meio do SIstema Bacenjud.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências....

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, 30 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444912 Nr: 9348-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALLERA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS 7.161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAVALLERA E CIA LTDA ME, CNPJ: 

08266640000150. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de sentença. Por 

força da r. sentença proferida nos autos, foi acolhido parcialmente o 

pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no 

valor de R$ 30.573,88 (trinta mil e quinhentos e setenta e três reais e 

oitenta e oito centavos) que, no caso, deverá ser atualizado com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monet´ria pelo INPC, 

condenando, ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. O valor da divida atualizada esta em R$ 325.758,18 (trezentos e 

vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos). 

Em caso de não pagamento, requer dese já, que seja realizada a penhora 

on-line, por meio de Ofício Encaminhado ao Banco Central através do 

sistema Bacen-Jud, para que verifique se existem quantias depositadas 

em contas bancárias existentes em nome da devedora, determinando 

bloqueio dos valores até o valor que esta sendo peliteado nos presentes 

autos.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

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, 30 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 280557 Nr: 24475-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUILCE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 444 de 448



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 115077 Nr: 10515-67.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CALEJAS (MC PORTAS E PORTAIS) 

ME, MARCELO CALLEJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHERLOCH HOLMES DA 

SILVA - OAB:4237-B

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 237565 Nr: 17331-94.2009.811.0002

 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: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELICE ALVES PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - OAB:04680, LUCAS AZEVEDO 

NOGUEIRA - OAB:OAB/PR 79.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 353824 Nr: 18602-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Luana LTDA - ME, LUCIENE SOLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 273041 Nr: 15214-62.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 323501 Nr: 19898-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTO REI SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, 

EDER LIMA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 
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devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 291820 Nr: 11566-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALLE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem penhorados.

2. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

4. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 58892 Nr: 165-21.1987.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL - COM. DE IMOVEIS PINHEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA AUXILIADORA SILVA 

TAGLIARI MARQUETTI - OAB:, CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832, MARCILENE 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14232, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem penhorados.

2. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

4. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

...

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395140 Nr: 8507-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A 

ESCOTRAN LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTORES A ESCOTRAN LTDA ME, CNPJ: 05891063000107. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Em 

Ação Monitória fora proferida sentença de mérito, constituindo de pleno 

direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 76.427,74 (setenta e seis 

mil e quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), que 

seria atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC e condenando o requerido ao respectivo 

pagamento, inclusive, das custas processuas e honorários advocatícios, 

este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O 

exequente requer o cumprimento da sentença, e, em caso de não 

pagamento pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias, pugna, desde 

logo, pela expedição da penhora online junto ao Banco Central, a fim de 

bloquear numerários do requerido, até a satisfação do crédito que 

atualizados até a data de 31/10/2019, esta no valor de R$ 105.702,68 

(cento e cinco mil e setecentos e dois reais e sessenta e oito centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

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, 31 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429256 Nr: 337-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE BENEDITO DE FIGUEIREDO, Cpf: 

72116145104, Rg: 1364720-2, Filiação: Maria da Gloria Gonzaga e Jose 

Figueiredo Santiago, data de nascimento: 20/06/1974, brasileiro(a), natural 

de Várzea Grande-MT, convivente, autonomo, Telefone 65.9279.7023. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: : PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), 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,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença. Em 

ação de Busca e Apreensão fora proferida sentença de mérito, 

condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. O valor do débito 

esta no valor de R$ 2.772,43 (dois mil e setecentos e setenta e dois reais 

e quarenta e três centavos). Requere o exequente o pagamento do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inclusão de multa de 10% (dez 

por cento) e, em caso de não pagamento, requere a penhora de bens 

junto ao Sistema Bacen-Jud, a fim de localizar numerários suficente para a 

garantia da dívida atualizada, acrescida da multa legal de 10% (dez) por 

cento.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

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, 31 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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