
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2020 - Edição nº 10680

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 3
Entrância Especial 3
Comarca de Rondonópolis 3
Diretoria do Fórum 3
Varas Cíveis 3
		1ª Vara Cível 3
		2ª Vara Cível 22
		3ª Vara Cível 28
		4ª Vara Cível 50
		1º Juizado Especial 74
		2º Juizado Especial 82

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 88
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 88
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 93

Varas Especializadas da Fazenda Pública 94
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 103
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 106

Comarca de Sinop 106
Diretoria do Fórum 106
		1ª Vara Cível 106
		2ª Vara Cível 121
		3ª Vara Cível 122
		4ª Vara Cível 147
		5ª Vara Cível 150
		6ª Vara Cível 154
		7ª Vara Juizado Especial 157

Comarca de Várzea Grande 208
Diretoria do Fórum 208
Varas Especializadas de Família e
Sucessões 209
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 209
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 210
		3ª Vara Especializada da Família e Sucessões 210

Varas Cíveis 213
		1ª Vara Cível 213
		2ª Vara Cível 225
		3ª Vara Cível 229
		4ª Vara Cível 242

Varas Especializadas da Fazenda Pública 261
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 261
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 266
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 266

Juizados Especiais Cíveis e Criminais 267
Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim
Glória 267
Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo
Rei 376
		Vara Especializada de Direito Bancáriio 390



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000540-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002046-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SABINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que conforme juntado nos autos, as custas judiciais e as 

taxas judiciárias foram devidamente recolhidas e arrecadadas pela PARTE 

REQUERIDA. Porém o do valor do cartório distribuidor foi realizado 

EQUIVOCADAMENTE na conta do FUNAJURIS. Sendo assim, intimo 

novamente a parte. Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, INTIMO a PARTE REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o recolhimento do valor de R$14,81 ao Cartório Distribuidor. O 

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

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

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

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004002-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIRGILIO (REQUERENTE)

ALCEU VIRGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE NILSSON COELHO (REQUERIDO)

WELINGTON CROCETTA COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

 

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

que de direito nos autos face a Petição ID 29183981.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012619-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Face o lapso temporal decorrido, intima-se a parte autora para requerer o 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000181-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR PAVAN OAB - MT20053/O (ADVOGADO(A))

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000181-36.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Wagnon José Alves Velasco. Réus: Banco Bonsucesso Consigno S.A. e 

Gilson Ferreira Novaes Me. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (fl.215), hei por bem em rejeitar o pedido reconvencional. Por 

fim, aguarde-se em cartório a regularização dos feitos em apenso, eis que 

serão julgados conjuntamente. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de 

agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012495-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIES LOPES DE FARIAS (REQUERIDO)

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

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

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

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

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

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

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

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

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

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003752-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes acerca da proposta de honorários periciais nos autos 

(ID 29276399 ), no valor de R$ 5.755,00 (cinco mil e setecentos e 

cinquenta e cinco reais), BEM COMO, intima-se a parte Requerida para 

que, uma vez concordes com a proposta, proceder o depósito do valor 

dos honorários no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010103-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

de direito nos autos face a Petição ID 26602302 .

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012277-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA - ME (EMBARGANTE)

VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM ALVES DOS SANTOS OAB - MT5178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n. 

º1012277-78.2019 Ação: Embargos à Execução Embargantes: Valdir 

Izidoro de Oliveira – Me e Outro. Embargado: Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. 

Vistos, etc. VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, e VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com os presentes “Embargos à Execução”, em 

desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de intimação do embargado, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

acostados aos autos, hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). Ouça-se o exequente/embargado no prazo de 

(15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo aos autos vista a parte executada, 

ora embargante, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009984-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUISA MICHELS (REQUERIDO)

GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS (REQUERIDO)

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

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

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

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

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

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

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

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

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

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

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

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

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

(trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014056-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS PEREIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

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

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

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

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

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

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

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

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

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004810-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GONZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

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

de direito nos autos face a Petição ID 28990145.

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))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se a Parte Autora na pessoa de seu Advogado para, em razão da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ID 2916368, fazer com que o 

Autor CLEBER ASCENÇÃO FREITAS DE SOUZA compareça na audiência 

designada nos autos para o dia 02/03/2020 Hora: 14:00 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004285-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA DE NAZARE GOMES (REU)

 

Intima-se a parte autora, em virtude da correspondência devolvida (ID 

28468269), para que se faça acompanhar do Representante Legal da 

Empresa IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME , na Audiência 

designada para o dia 05/03/2020 Hora: 14:00.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002156-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS PEDRO CARVALHO OAB - SP338383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TRICHES DIEL - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da 

diligência do bairro centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012845-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE GOMES PINTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1012845-31/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Lafaiete Gomes Pinto Filho. Ré: Unimed Rondonópolis – Cooperativa 

de Trabalho Médico. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de 

(fls.266/267 – correspondência ID 28027401), hei por bem em deferir, 

expedindo-se carta precatória, para oitiva das testemunhas arroladas à 

(fls.266/267 – correspondência ID 28027401), devendo ser observado o 

disposto no artigo 260 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo 

para cumprimento da carta precatória é de (60) sessenta dias (artigo 261 

Código de Processo Civil). Ressalto, porém, que o rol de testemunhas 

aportara aos autos após o saneamento do processo (fl.257 – 

correspondência ID 27478260), por isso a expedição da mencionada 

missiva não suspende a instrução, conforme determina o artigo 377 do 

Código de Processo Civil. Finalmente, a parte não condicionara a oitiva das 

mesmas como imprescindível ao desate da questão, razão pela qual não 

há que se vislumbrar o adiamento da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 26 de março de 2.020, às 14:00 horas, sem prejuízo 

da expedição da mencionada CP a qual poderá ser juntada aos autos a 

qualquer momento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se de 

imediato. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003846-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA SIMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista as tentativas frustadas de localização pessoal do 

Requerido CELIO JOSE DE OLIVEIRA, intima-se o Advogado do mesmo 

para que se faça acompanhar de seu cliente na audiência designada para 

o dia 31/03/2020 Hora: 14:00

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009905-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (REU)

jorgina novais da rocha (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUSA NOVAIS DA ROCHA OAB - 041.502.078-60 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009905-59.2019 Ação: Arbitramento de Honorários Advocatícios 

Autora: Janaina de França Borges. Réus: Espólio de Belarmino Pereira da 

Rocha e Jorgina Novais da Rocha. Vistos, etc. JANAINA DE FRANÇA 

BORGES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste Juízo com “Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios”, em desfavor de ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA 

ROCHA e JORGINA NOVAIS DA ROCHA, representados por NEUSA 

NOVAES DA ROCHA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

citação, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Deixo de analisar o pleito 

de assistência judiciária, eis que a parte autora recolhera as custas 

judicias (ID 25495897). Em consonância com o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 15 de abril de 2020, às 10h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 14 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008787-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA XINGU S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE CARVALHO PASSARO OAB - SP164878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES WURZIUS (REU)

BANCO SISTEMA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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n.°1008787-48.2019 Ação: Consignação em Pagamento Autor: Agrícola 

Xingu S/A. Réus: Charles Wurzius e Banco Sistema S/A. Vistos, etc. 

Considerando as decisões de (fl.309 – ID 22631196) e (fls.395/397 - ID 

22631199), bem como, considerando que o processo 

n°1533-41.2019.811.0003 (Código n° 919756) tramita neste Juízo de forma 

física, hei por bem em determinar à serventia que providencie a 

materialização destes autos, apensando-o ao feito principal. Façam-se as 

anotações necessárias junto Sistema Apolo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 17 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005393-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ROVERI (EXECUTADO)

ALAIDE RIBEIRO ROVERI (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeira o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007623-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VIANDEL DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DA SILVA (REU)

LAURIENE DE LIMA SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007623-19.2017 Ação: Monitória Autora: Marli Viandel de Salles Réu: 

Jean Carlos da Silva e Outra Vistos, etc... Marli Viandel de Salles, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

Jean Carlos da Silva e Lauriene de Lima Santos, com qualificação nos 

autos. Devidamente citado, apresentou embargos monitórios, havendo 

impugnação. Foi determinada a especificação das provas, tendo a 

embargada/autora requerido o julgamento antecipado da lide (fl.175 – Id 

22276421); e, a embargante/ré a produção de prova oral (fl.165 – Id 

22274264), 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. A preliminar – inépcia da inicial – arguida 

pela embargante não tem como vingar. A propósito, compulsando os 

autos, verifica-se que a inicial veio devidamente instruída pela prova 

imprescindível ao ajuizamento da presente ação monitória, quais sejam, os 

cheques, assim, o que se vê que a pretensão da embargada autora é 

cobrar o valor histórico, sendo descabida a exigência de planilha do 

débito. A atualização será feita na forma determinada da sentença, razão 

pela qual, rejeito-a. No que se refere a ilegitimidade ativa esposada pela 

embargante/devedora, a meu ver, como no caso posto à liça, somente 

poderá ser dirimida quando da instrução do processo. Defiro a prova oral 

requerida pelo embargante/devedor. Assim, para audiência de instrução e 

julgamento, hei por bem em designar o dia 02 de abril de 2020, às 14:00 

horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se Roo-Mt, 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007623-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VIANDEL DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DA SILVA (REU)

LAURIENE DE LIMA SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

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

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005726-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINA SOUZA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

 

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

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004300-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(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: 1003410-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CORREA PRATES (AUTOR(A))

JOSE CORREA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

HEIDY ERIKA REINGRUBER (REU)

3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(REU)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZIS RIBEIRO GUTIERREZ OAB - SP278939 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003410-33/2018 Ação: Anulação de Ato Jurídico Autores: Jose Corrêa 

Prates e Outra. Réus: Itaú Unibanco S/A e Outras. Vistos, etc. JOSE 

CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, com qualificação nos 

autos, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, 

ROSANGÊLA AUXILIADORA GARCIA PERES, TEREZA LURDES GARCIA 

XAVIER E HEIDY ERIKA REINGRUBER, com qualificação nos autos. 
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Devidamente citadas, contestaram o pedido às (fls.157/176 – 

correspondência ID 15107724 a ID 15107757, fls.179/463 – 

correspondência ID 15146611 a ID 15173540, fls.465/535 – 

correspondência ID 15177781 a ID 15178299 e fls.537/600 – 

correspondência ID 15208246 a ID 15208333). Houve impugnação à 

defesa às (fls.607/624 – correspondência ID 18316052 a ID 18316084). 

Pugnara a ré (Heidy Erika Reingruber) pela extinção do feito, às 

(fls.682/689 – correspondência ID 22418856 a ID 22418868 e fls.724/732 

– correspondência ID 26600043 a ID 26600446). Foi determinada a 

especificação das provas (fls.690/692 – correspondência ID 22694456), 

manifestaram-se a parte autora e a parte ré (Hélio Cavalcanti Garcia – 

Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT) pugnando 

pelo julgamento antecipado do feito às (fls.693/694 – correspondência ID 

22981004 e fls.711/712 – correspondência ID 23806121), a ré (Itaú 

Unibanco S/A) pugnara pela instrução processual (fls.702/707 – 

correspondência ID 23767543). Finalmente, aportara aos autos a decisão 

do Agravo de Instrumento sob nº1009033-87.2018.8.11.0000, às 

(fls.714/722 – correspondência ID 25593109), vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Preliminarmente, determino que a Senhora Gestora 

que cadastre/habilite o advogado da parte ré (Cartório do Terceiro 

Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica 

da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso), Dr. Vanderlei 

Chilante, inscrito no OAB/MT sob nº3.533-A. No tocante ao pedido de 

extinção constante de (fls.682/689 – correspondência ID 22418856 a ID 

22418868 e fls.724/732 – correspondência ID 26600043 a ID 26600446), 

hei por bem acolhê-lo, eis que aportara aos autos às (fls.684/689 – 

correspondência ID 22418868) Escritura Pública de Rescisão de Compra e 

Venda firmada com o réu (Itaú Unibanco S/A) e às (fls.725/732 – 

correspondência ID 26600446) cópia atualizada da matrícula sob 

nº22.265. Assim sendo, não subsistindo liame processual a justificar a 

permanência da parte no polo passivo da demanda, mesmo porque a parte 

ré (Heidy Erika Reingruber) não mais possui posse ou propriedade do 

imóvel objeto dos autos. Igualmente, verificando-se a ausência de 

legitimidade da parte e ausência de interesse processual, não há outro 

caminho a ser trilhado, a não ser a extinção do processo. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo de ‘Anulação de Ato Jurídico’ 

aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, 

em desfavor de HEIDY ERIKA REINGRUBER, e o faço com fulcro no inciso 

VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, condenando a autora no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, 

art.85 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgada, façam-se as anotações de estilo. No mesmo trilho, deixo de 

analisar as preliminares aventadas pela ré (Heidy Erika Reingruber), às 

(fls.179/188 – correspondência ID 15146611, fls.01/10), eis que o feito 

fora extinto em relação à esta demanda, sendo, portanto, inócua a análise 

de suas alegações. Aventa o réu (Cartório do Terceiro Tabelionato de 

Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca 

de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso) preliminar de mérito às 

(fls.158/160 – correspondência ID 15107724, fls.02/04), arguindo que 

deve ser extinto o presente feito sem resolução de mérito, ante a inépcia 

da inicial, por falta de causa de pedir (atinente a este réu), mesmo porque 

atualmente a responsável pelo referido cartório é a Srª. Fabiana Albues 

Maciel (primeiro parágrafo de fl.158 – correspondência ID 15107724, 

fl.02). Ademais, destaque-se que à (fl.07 – correspondência ID 13100252, 

fl.02) a parte autora qualificara erroneamente a pretensa ré (Tereza 

Lurdes Garcia Xavier), descumprindo flagrantemente os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, uma vez que indicara os dados 

(CNPJ e endereço) de parte sabidamente ilegítima a figurar no polo passivo 

(Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e 

Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de 

Mato Grosso). Pois bem, considerando que a parte autora propusera a 

presente demanda em desfavor de “Tereza Lurdes Garcia Xavier” e, não 

do peticionante “Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de 

Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – 

Estado de Mato Grosso”, em conformidade com o despacho inicial de 

(fls.102/104 – correspondência ID 13123844), hei por bem acolher a 

preliminar de mérito de (fls.157/176 – correspondência ID 15107724 a ID 

15107757) e, via de consequência, extinguir o presente feito, em relação 

ao réu (Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e 

Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de 

Mato Grosso), nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo de 

‘Anulação de Ato Jurídico’ aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA 

MARIA CORRÊA PRATES, em desfavor de CARTÓRIO DO TERCEIRO 

TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE 

PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – ESTADO DE 

MATO GROSSO e TEREZA LURDES GARCIA XAVIER, e o faço com fulcro 

no inciso II, do artigo 330 e, no inciso VI, do artigo 485, ambos do Código 

de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de 

Processo Civil, observando-se o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgada, façam-se as 

anotações de estilo. Noutra senda, argui o réu (Hélio Cavalcanti Garcia) 

preliminar de mérito às (fls.539/545 – correspondência ID 15208246, 

fls.02/09), arguindo que deve ser extinto o presente feito sem resolução 

de mérito, a ilegitimidade ad causam do réu (Primeiro Tabelionado e 

Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT). Ademais, destaque-se que à 

(fls.06/07 – correspondência ID 13100252, fls.01/02) a parte autora 

qualificara erroneamente a pretensa ré (Rosangêla Auxiliadora Garcia 

Peres), descumprindo flagrantemente os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, uma vez que indicara os dados (CNPJ e 

endereço) de parte sabidamente ilegítima a figurar no polo passivo 

(Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT). Ora, 

considerando que a parte autora propusera a presente demanda em 

desfavor de “Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres” e, não do peticionante 

“Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT”, em 

conformidade com o despacho inicial de (fls.102/104 – correspondência ID 

13123844), hei por bem acolher a preliminar de mérito de (fls.539/545 – 

correspondência ID 15208246, fls.02/09) e, via de consequência, extinguir 

o presente feito, em relação ao réu (Primeiro Tabelionado e Registro de 

Imóveis de Rondonópolis-MT e Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres), nos 

termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo de ‘Anulação de Ato Jurídico’ 

aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, 

em desfavor de PRIMEIRO TABELIONADO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

RONDONÓPOLIS-MT e ROSANGÊLA AUXILIADORA GARCIA PERES, e o 

faço com fulcro no inciso II, do artigo 330 e, no inciso VI, do artigo 485, 

ambos do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do 

Código de Processo Civil, observando-se o disposto no parágrafo 3º, do 

artigo 98, do Código de Processo Civil. Transitada em julgada, façam-se as 

anotações de estilo. Saliente-se que no concernente às rés (Tereza 

Lurdes Garcia Xavier e Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres), qualificadas 

erroneamente pela parte autora, não há que se falar em emenda a inicial 

para retificação da qualificação processual (CPF e endereço), nos termos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil e posterior citação, eis que 

totalmente incompatível com o momento processual, portanto, a demanda 

prosseguirá, apenas e tão somente, em desfavor do réu (Itaú Unibanco 

S/A). Destarte, determino a Senhora Gestora que proceda as devidas 

anotações/alterações junto ao Sistema PJe, após o trânsito em julgado 

desta decisão. Outrossim, determino que o réu (Itaú Unibanco S/A) carreie 

aos autos o processo administrativo de expropriação do imóvel objeto da 

lide, no prazo de 15 (quinze) dias, anteriores à audiência. Para audiência 

de instrução e julgamento, designo o dia 15 de abril de 2020, às 14:00 

horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa prova. 

Derradeiramente, oficie-se a Terceira Vara Cível desta Comarca (PJe 

nº1002213-43.2018.8.11.0003), a fim de encaminhar o teor da presente 

decisão. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015509-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAISA MICHELLE RODRIGUES MARQUES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006512-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO KRAKER LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MORAES DA ROSA OAB - SC40555 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REU)

ELLO LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JERONIMO BALDUINO RAMOS (TESTEMUNHA)

 

Intimação do advogado da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, prepare e instrua a carta precatória de ID 29254853, bem como para 

comprovar sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003381-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGADO)

ALEXANDRE NOVATA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste sobre a defesa de ID 22923895.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005504-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SUNAO PRECECHAN IWAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

CÁLCULO DE CUSTAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005664-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004256-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMOSTENES ROCHA FAGOTTI (REU)

THAIS EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI (REU)

BELLAFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (REU)

CLAUDIA DE OLIVEIRA FAGOTTI (REU)

 

Intimação da advogada da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 25834149.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005462-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RESENDE DA SILVA (REU)

JOAO BERNARDES LIMA (REU)

TALITA DA SILVA LIMA (REU)

HELLEN HADA RESENDE BERNARDES (REU)

MARCOS ROGERIO RIBEIRO DA SILVA (REU)

 

Intimação da advogada da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000072-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA MONTEIRO CALDAS - ME (REU)

 

Intimação da advogada da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008721-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS REZENDE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO MATEUS BORGES FILHO OAB - MG0143418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reginaldo Pereira Borges (REU)

 

Intimação do advogado do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006401-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIRA MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINA NOVAIS DA ROCHA (REU)

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1006401-45.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 45.000,00 ESPÉCIE: 

[AQUISIÇÃO]->USUCAPIÃO (49) HERDEIRO(S): Nome: JOSE RODRIGUES 

DA SILVA Endereço: RUA DOM PEDRO II, 1.384, CASA, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-220 Nome: DELCIRA MACHADO DA 

SILVA Endereço: RUA DOM PEDRO II, 1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 
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MT - CEP: 78700-220 INVENTARIADO(A): Nome: BELARMINO PEREIRA DA 

ROCHA Endereço: RUA DOMINGOS DE LIMA, 516, APARTAMENTO 22, 

SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-710 Nome: JOSINA 

NOVAIS DA ROCHA Endereço: RUA DOMINGOS DE LIMA, 516, 

APARTAMENTO 22, SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-710 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

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 edital. RESUMO DA INICIAL: Os Autores, por si e por seus 

antecessores, há mais de 58 (cinquenta e oito) anos, vem mantendo a 

posse de forma mansa e pacífica, contínua, sem oposição e com "animus 

domini", sobre uma área de terreno urbana, com área e superfície de 

129,91 M2 ( Cento e Vinte e Nove virgula Noventa e Um Metros Quadrados 

) anexa ao Lote 22 da Quadra III, no Loteamento Cellos – II Parte, com área 

de 150,00 M2 ( Cento e Cinquenta Metros Quadrados ), zona urbana desta 

cidade de Rondonópolis-MT., consoante se extraí da Matrícula sob nº 

56.570 do RGI local ( doc.07). - O referido imóvel/posse ficou pertencendo 

aos Autores, quando da aquisição do imóvel e objeto da matricula 56.570, 

através da Escritura Pública de Compra e Venda e lavrada em 05 de junho 

de 2001, às fls. 46/47v do Livro nº 4-G, do Primeiro Tabelionato de Notas e 

Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, devidamente registrado sob nº 

02, na Matrícula n. 56.570, livro 02, em 13 de junho de 2001, conforme 

extraí da Certidão vintenaria anexa (Doc. 08). A posse dos Autores, 

somada com a de seus antecessores: José de Lima Fernandes e sua 

mulher, Cassimiro Pereira dos Anjos e sua mulher, Silvio Bolonhese e 

Francisco Alves Teodoro, (artigo 1.243, do Código Civil), porém fundada 

em justo título devidamente registrado, embora imperfeito, ultrapassa o 

lapso temporal previsto no artigo 1.238 do Código Civil e sempre foi 

exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé, o que os 

legitima a promover a presente ação de usucapião extraordinário. O imóvel 

encontra-se registrado sob nº 169 do Primeiro Tabelionato e Registro de 

Imóveis de Rondonópolis –MT., conforme espelhado na Certidão da cadeia 

dominial anexa ( doc.09 ), como parte ideal, e o Justo título não se refere 

ao documento perfeito e hábil para a transcrição, o "titulus" ou "justa 

causa" é a causa ou razão pela qual alguém recebeu a coisa do 

precedente possuidor, o fato gerador da posse. Título é o fundamento do 

direito, de sorte que o título é apreciado no processo de usucapião. A 

noção de justo título está intrinsecamente ligada à da boa fé. Necessitando 

obter o seu título de propriedade da área usucapienda, os Autores 

providenciaram o devido levantamento planimétrico realizado pelo 

Engenheiro Aparecido Cesar Martins de Oliveira - CREA MT 

nº1200681100, conforme mapa, memorial descritivo e ART, anexo, (docs. 

10/12), com os devidos rumos e confrontações que estão assim 

descritas: Memorial descritivo de uma área de terreno para construção 

com 129,91 M2, anexo ao Lote 22 da Quadra III do Loteamento Cellos II 

Parte, zona urbana desta cidade, com os seguintes limites e 

confrontações: Frente: Para o fundo do lote 22, medindo 10,00 metros. 

Fundo: Formado por uma linha quebrada que parte da divisa comum entre 

o lote 21, lote 4 e o lote ora descrito, de onde segue com uma distância de 

0,90 metros, limitando com pare do lote 4, deste ponto a linha deflete a 

esquerda segue com uma distância de 8,80 metros, limitando com parte do 

lote 4, deste ponto a linha deflete a direita e segue com uma distância de 

1,20 metros, limitando também com parte do lote 4, encerrando assim esta 

linha irregular. Lado Direito: Para os lote 3 e 23, medindo 11,10 metros. 

Lado Esquerdo: Para o lote 21, medindo 15,00 metros. Rondonópolis-MT.09 

de outubro de 2017. Entretanto, o imóvel originário e em nome dos 

requeridos e objeto do Registo sob nº 169 do Primeiro Cartório e Registro 

Imobiliário de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso, possui uma área 

remanescente (sobra) de 3.902,94 M2 ( três mil, novecentos e dois virgula 

noventa e quatro metros quadrados ), consoante extraí da certidão da 

cadeia dominial do imóvel respectivo anexa. DESPACHO/ DECISÃO:" 

Vistos, etc. JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e DELCIRA MACHADO DA 

SILVA, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a 

presente “Ação de Usucapião” em desfavor ESPÓLIO DE BELARMINO 

PEREIRA DA ROCHA e ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda 

a inicial de (ID 21966585). Considerando os documentos de (ID 21966940), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). 

Cite-se por carta (art.246, I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a 

pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, bem como os 

confinantes nos endereços declinados, e por edital, com prazo de (30) 

trinta dias, os interessados, ausentes incertos e desconhecidos (§2º, 

art.216-A da Lei nº 6.015/73). Cientifiquem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que 

instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, art.218, art.219 e 

art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação supra, dê-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público (art. 178, I, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 21 de agosto de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível." 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, ANTONIETA REIS LIMA, digitei. RONDONÓPOLIS, 21 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006401-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIRA MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINA NOVAIS DA ROCHA (REU)

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1006401-45.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 45.000,00 ESPÉCIE: 

[AQUISIÇÃO]->USUCAPIÃO (49) HERDEIRO(S): Nome: JOSE RODRIGUES 

DA SILVA Endereço: RUA DOM PEDRO II, 1.384, CASA, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-220 Nome: DELCIRA MACHADO DA 

SILVA Endereço: RUA DOM PEDRO II, 1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-220 INVENTARIADO(A): Nome: BELARMINO PEREIRA DA 

ROCHA Endereço: RUA DOMINGOS DE LIMA, 516, APARTAMENTO 22, 

SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-710 Nome: JOSINA 

NOVAIS DA ROCHA Endereço: RUA DOMINGOS DE LIMA, 516, 

APARTAMENTO 22, SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-710 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 
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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 edital. RESUMO DA INICIAL: Os Autores, por si e por seus 

antecessores, há mais de 58 (cinquenta e oito) anos, vem mantendo a 

posse de forma mansa e pacífica, contínua, sem oposição e com "animus 

domini", sobre uma área de terreno urbana, com área e superfície de 

129,91 M2 ( Cento e Vinte e Nove virgula Noventa e Um Metros Quadrados 

) anexa ao Lote 22 da Quadra III, no Loteamento Cellos – II Parte, com área 

de 150,00 M2 ( Cento e Cinquenta Metros Quadrados ), zona urbana desta 

cidade de Rondonópolis-MT., consoante se extraí da Matrícula sob nº 

56.570 do RGI local ( doc.07). - O referido imóvel/posse ficou pertencendo 

aos Autores, quando da aquisição do imóvel e objeto da matricula 56.570, 

através da Escritura Pública de Compra e Venda e lavrada em 05 de junho 

de 2001, às fls. 46/47v do Livro nº 4-G, do Primeiro Tabelionato de Notas e 

Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, devidamente registrado sob nº 

02, na Matrícula n. 56.570, livro 02, em 13 de junho de 2001, conforme 

extraí da Certidão vintenaria anexa (Doc. 08). A posse dos Autores, 

somada com a de seus antecessores: José de Lima Fernandes e sua 

mulher, Cassimiro Pereira dos Anjos e sua mulher, Silvio Bolonhese e 

Francisco Alves Teodoro, (artigo 1.243, do Código Civil), porém fundada 

em justo título devidamente registrado, embora imperfeito, ultrapassa o 

lapso temporal previsto no artigo 1.238 do Código Civil e sempre foi 

exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé, o que os 

legitima a promover a presente ação de usucapião extraordinário. O imóvel 

encontra-se registrado sob nº 169 do Primeiro Tabelionato e Registro de 

Imóveis de Rondonópolis –MT., conforme espelhado na Certidão da cadeia 

dominial anexa ( doc.09 ), como parte ideal, e o Justo título não se refere 

ao documento perfeito e hábil para a transcrição, o "titulus" ou "justa 

causa" é a causa ou razão pela qual alguém recebeu a coisa do 

precedente possuidor, o fato gerador da posse. Título é o fundamento do 

direito, de sorte que o título é apreciado no processo de usucapião. A 

noção de justo título está intrinsecamente ligada à da boa fé. Necessitando 

obter o seu título de propriedade da área usucapienda, os Autores 

providenciaram o devido levantamento planimétrico realizado pelo 

Engenheiro Aparecido Cesar Martins de Oliveira - CREA MT 

nº1200681100, conforme mapa, memorial descritivo e ART, anexo, (docs. 

10/12), com os devidos rumos e confrontações que estão assim 

descritas: Memorial descritivo de uma área de terreno para construção 

com 129,91 M2, anexo ao Lote 22 da Quadra III do Loteamento Cellos II 

Parte, zona urbana desta cidade, com os seguintes limites e 

confrontações: Frente: Para o fundo do lote 22, medindo 10,00 metros. 

Fundo: Formado por uma linha quebrada que parte da divisa comum entre 

o lote 21, lote 4 e o lote ora descrito, de onde segue com uma distância de 

0,90 metros, limitando com pare do lote 4, deste ponto a linha deflete a 

esquerda segue com uma distância de 8,80 metros, limitando com parte do 

lote 4, deste ponto a linha deflete a direita e segue com uma distância de 

1,20 metros, limitando também com parte do lote 4, encerrando assim esta 

linha irregular. Lado Direito: Para os lote 3 e 23, medindo 11,10 metros. 

Lado Esquerdo: Para o lote 21, medindo 15,00 metros. Rondonópolis-MT.09 

de outubro de 2017. Entretanto, o imóvel originário e em nome dos 

requeridos e objeto do Registo sob nº 169 do Primeiro Cartório e Registro 

Imobiliário de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso, possui uma área 

remanescente (sobra) de 3.902,94 M2 ( três mil, novecentos e dois virgula 

noventa e quatro metros quadrados ), consoante extraí da certidão da 

cadeia dominial do imóvel respectivo anexa. DESPACHO/ DECISÃO:" 

Vistos, etc. JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e DELCIRA MACHADO DA 

SILVA, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a 

presente “Ação de Usucapião” em desfavor ESPÓLIO DE BELARMINO 

PEREIRA DA ROCHA e ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda 

a inicial de (ID 21966585). Considerando os documentos de (ID 21966940), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). 

Cite-se por carta (art.246, I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a 

pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, bem como os 

confinantes nos endereços declinados, e por edital, com prazo de (30) 

trinta dias, os interessados, ausentes incertos e desconhecidos (§2º, 

art.216-A da Lei nº 6.015/73). Cientifiquem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que 

instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, art.218, art.219 e 

art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação supra, dê-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público (art. 178, I, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 21 de agosto de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível." 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, ANTONIETA REIS LIMA, digitei. RONDONÓPOLIS, 21 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003934-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MENDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTROLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Outros Interessados:

CONFINANTE ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE FAUSTA FERREIRA DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE BENVINDO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE SEBASTIÃO SERAFIM AFONSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE CONSTRUMAT CIVELETRO ENG. LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1003934-98.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 39.332,28 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

CARMELITA MENDES FERREIRA Endereço: AVENIDA DOS APÓSTOLOS, 

679, VILA OPERÁRIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-622 POLO 

PASSIVO: Nome: CONSTROLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 

Endereço: Rua das Flores, 39, Labienópolis, GARÇA - SP - CEP: 

17400-000 CONFINANTE: Nome: SEBASTIÃO SERAFIM AFONSO 

Endereço: RUA PROJETADA 5, 680, JARDIM RIVERA, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78720-520 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

CONFINANTE, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 
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sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Usucapião proposta por Carmelita Mendes Ferreira em face de Constroli 

Projetos e Construções Ltda, na qual alega que, com justo título e boa -fé, 

é possuidora há mais de 15 anos de um lote urbano para construção, com 

347 m² de área total, identificado como Lote 10 da Quadra 07, melhor 

descrito na Matrícula n°32.302 junto ao RGI de Rondonópolis /MT , lote este 

localizado na Avenida dos Apóstolos n° 679–Jd. Rivera – nesta cidade 

onde esta estabelecida a atual residência da autora. Sobre o referido 

imóvel foi erguida uma residência deaproximadamente 120 m², pendente 

de averbação junto a administração municipal .Atestam a descrição acima 

os anexos croquis, memoriais , BCIs e extratos referentes aos IPTUs, 

lançados durante o período. (docs anexos)Durante todo esse tempo , a 

requerente vem usando o indigitado imóvel para sua moradia e de sua 

família, possuindo- o de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem 

contestação ou oposição de terceiros e com justo título. Ainda, realizando 

ali diversas benfeitorias, mormente casa de moradia, tudo conforme 

constante nas plantas e fotos acostadas . Corrobora o alegado o 

cadastramento urbano efetuado pela administração municipal, bem como 

os pagamentos dos impostos prediais –IPTU– e as faturas de consumo de 

energia elétrica, água e esgoto. (docs. juntados) nos autos. DECISÃO: 

"Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (fl.141 – 

correspondência ID 21277457), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação do confinante (Sr. Sebastião Serafim 

Afonso) por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos 

do Código de Processo Civil, nos termos da decisão de (fl.37 – 

correspondência ID 4193644). Prazo do edital é de (30) trinta dias. 

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 17 de outubro de 2.019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível". 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, EVANDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR, digitei. RONDONÓPOLIS, 17 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009323-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDINETE MOREIRA DE VASCONCELOS ALVES (REU)

JOSE EMILIO ALVES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009323-59.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Rodrigo Fernando 

Lopes. Réus: José Emílio Alves e Zildinete Moreira de Vasconcelos Alves. 

Vistos, etc. RODRIGO FERNANDO LOPES, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Obrigação 

de Fazer”, em desfavor de JOSÉ EMÍLIO ALVES e ZILDINETE MOREIRA DE 

VASCONCELOS ALVES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de tutela provisória, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora que, 

19/09/2008, realizou a aquisição de um imóvel e, como forma de 

pagamento, entregara o veículo descrito e caracterizado nos autos aos 

réus, conforme contrato de (ID 23029325); que, assinara o documento de 

transferência do veículo, sendo responsabilidade dos réus procederem à 

transferência do mesmo. Ademais, que até a presente data o veículo não 

fora transferido para o nome dos réus, recaindo sobre o autor o ônus dos 

débitos referentes ao veículo, em conformidade com o documento de (ID 

23029321). Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência que 

seja determinado a suspensão dos efeitos do protesto de (ID 23029321), 

em conformidade com o item ‘b’ de (ID 23029305, pág. 10). D E C I D O: O 

artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in 

verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de 

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 

urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, 

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim 

Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume 

Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se 

falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora 

travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão 

somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da 

prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

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

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. 

INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO 

IMPROVIDO. Não há fundamento para admitir o pedido de imposição de 

obrigação de fazer à Administração Pública, para suspender eventuais 

cobranças incidentes sobre o bem, por evidente ilegitimidade passiva. 
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Impossível se apresenta o deferimento da tutela antecipada, pois, não se 

trata de matéria a ser discutida nesse âmbito, onde, tão somente, se o 

caso, será determinado o cumprimento da obrigação.”(TJ-SP - AI: 

21562353420188260000 SP 2156235-34.2018.8.26.0000, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 22/08/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/08/2018) “Agravo de Instrumento. Compra e Venda 

de Veículo. Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Reparação de 

Danos. Pedido de tutela indeferido em Primeiro Grau. Pretensão a que seja 

determinada a suspensão dos apontamentos em nome da vendedora, 

decorrentes dos débitos de IPVA e multas. Impossibilidade nesta fase 

processual. Indeferimento inicial que se mantém, pela inexistência de 

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

processo. Ausência dos requisitos do art. 300, CPC. Lançamentos de 

débitos fiscais e protestos. Medida que, se acolhida, atingirá direitos de 

terceiro (Fazenda Pública). Necessidade do exercício do contraditório. 

Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP 20480794920188260000 

SP 2048079-49.2018.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 

09/04/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/04/2018) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, razão pela qual o 

feito demanda maior dilação probatória. Ademais, considerando que a 

questão se arrasta há doze anos, conforme narrado na exordial e, 

somente, agora a parte autora procurara o Poder Judiciário, deixando 

transcorrer prazo razoável para a propositura da ação, vislumbro a sua 

inércia em procurar o provimento jurisdicional, o que por si só afasta a 

existência da urgência (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em indeferir o 

pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste 

juízo. Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 15 

de abril de 2020, às 09h30min, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. 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, 14 de fevereiro de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002049-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SAMORANO MEDINA OAB - SP385482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002049-10.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Reginaldo Dornelas 

Angnoleto. Ré: Iuni Educacional – Unic Rondonópolis. Vistos, etc. 

REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com o presente “Ação de Obrigação de Fazer” em 

desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica 

de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao mérito da Ação, passo a 

analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

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

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 4º., da lei 1.060/50 

estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa alegação da 

parte. E, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a 

capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o pedido. Aliás, 

sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se concebe 

que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos fatos à sua 

volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e preocupado, 

vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, confiável, 

simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

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

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

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

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

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

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

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

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

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

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

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

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

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

hipossuficiência, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar 

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

dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado 

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

que a parte autora exerce a profissão de engenheiro civil, tendo curso 

pós graduação, bem como, carreia aos autos no (ID. 29069894) 

documento que comprova exercer a atividade de empresário, não se 

consubstanciando, portanto, nos critérios de miserabilidade legal. Sendo 

assim, ainda que admita a parte autora não possuir condições para 

suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita 

depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de 

necessidade. Sobre o tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de 

gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que 

demonstrem a capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 

10000181144890001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

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

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO 

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

orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de 

considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação 

de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do 

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

pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo 

este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o Agravante documentos 

comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

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

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

10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

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

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

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

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

RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do benefício da justiça gratuita 

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

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

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

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

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

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

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

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

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

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

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

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora 
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não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado 

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

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

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

requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não 

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

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

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

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

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

parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 

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

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

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

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

e cumpra-se. Roo-MT, 17 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002107-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002107-13.2020 Ação: Indenização Autor: José Ivo de Oliveira. Réu: 

Banco Itaú Consignado S/A. Vistos, etc. JOSÉ IVO DE OLIVEIRA, com 

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

Indenização” em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência e 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora 

que, soubera haver empréstimos vinculados ao seu benefício 

previdenciário, sendo o primeiro no valor de R$3.603,36 (seis mil, 

seiscentos e três reais e trinta e seis centavos), com parcelas no importe 

de R$100,75 (cem reais e setenta e cinco centavos) e data de inclusão em 

31/12/2019, e o segundo no importe de R$3.421,52 (três mil, quatrocentos 

e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), com parcelas no importe 

de R$96,35 (noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), com data de 

inclusão em 23/01/2020; que, não reconhece tais obrigações como sendo 

sua. Por fim, requer em sede de tutela antecipada que seja determinado 

que a ré se abstenha de realizar descontos na aposentadoria do autor, 

sob pena de multa diária, nos termos de item ‘A’ de (ID 29138452, pág.12). 

D E C I D O: Considerando o documento de (ID 29138461), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 294 do 

Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

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

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - 

REQUISITOS PRESENTES - EMPRÉSTIMO -CONTRATO DESCONHECIDO - 

DESCONTOS DE PARCELAS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - 

SUSPENSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300, do CPC, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de 

resultado útil do processo - "As alegações de inexistência de débito e da 

ilegitimidade dos descontos nos proventos de aposentadoria, tratando-se 

de relação de consumo, revestem-se de probabilidade do direito e, por 

conseqüência, de perigo de dano." (TJ-MG - AI: 10086180019985001 MG, 

Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 

05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019) “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSINGADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - 

POSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE FRAUDE. 1. De acordo com o que enuncia o 

art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil ao processo. 2. Diante de elementos que 

indicam a probabilidade de fraude na contratação de empréstimo 

consignado, a suspensão dos descontos até que se decida o mérito do 

processo, é a melhor medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 

10000181290560001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 26/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019) Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos em folha de 

pagamento caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser 

revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora que 

sofre o ônus da obrigação questionável. Assim, hei por bem em deferir o 

pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o réu 

suspenda o desconto efetuado no benefício previdenciário da parte 

autora, no que diz respeito ao contrato n°602722739, no valor de 

R$3.603,36 (seis mil, seiscentos e três reais e trinta e seis centavos), com 

parcelas no importe de R$100,75 (cem reais e setenta e cinco centavos), 

com data de inclusão em 31/12/2019, e ao contrato n°616530264, no valor 

de R$3.421,52 (três mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois 

centavos), com parcelas no importe de R$96,35 (noventa e seis reais e 

trinta e cinco centavos), com data de inclusão em 23/01/2020, sob pena 

de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por 

dia, limitando-se a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores 

deliberações deste juízo, até ulteriores deliberações deste juízo. De outro 

norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘3’ 

de (Id. 29138452, pág.04), eis que entendo, por ora, necessário e 

oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO 

PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - 

Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do 

processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, 

definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - 

AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

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

conciliação a ser realizada no dia 15 de abril de 2020, às 10h30min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 17 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002283-89.2020 Ação: Indenização Autor: José Ivo de Oliveira. Réu: 

Banco BMG S/A. Vistos, etc. JOSÉ IVO DE OLIVEIRA, com qualificação 

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

em desfavor de BANCO BMG S/A pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência e assistência judiciária, vindo-me 

os autos conclusos. Aduz a parte autora que, soubera haver empréstimos 

vinculados ao seu benefício previdenciário no valor de R$2.919,00 (dois 

mil novecentos e dezenove reais), com parcelas no importe de R$105,01 

(cento e cinco reais e um centavo), com data de inclusão em 06/12/2019, 

conforme documento de (ID 29230630); que, não reconhece tais 

obrigações como sendo sua. Por fim, requer em sede de tutela antecipada 

que seja determinado que a ré se abstenha de realizar descontos na 

aposentadoria do autor, sob pena de multa diária, nos termos de item ‘A’ 

de (ID 29230620, pág.12). D E C I D O: Considerando o documento de (ID 

29230631), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE 

URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - EMPRÉSTIMO -CONTRATO 

DESCONHECIDO - DESCONTOS DE PARCELAS EM PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA - SUSPENSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

COMPROVADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco de resultado útil do processo - "As alegações de 

inexistência de débito e da ilegitimidade dos descontos nos proventos de 

aposentadoria, tratando-se de relação de consumo, revestem-se de 

probabilidade do direito e, por conseqüência, de perigo de dano." (TJ-MG - 

AI: 10086180019985001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 

15/02/2019) “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA 

DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSINGADO - 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - POSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE FRAUDE. 

1. De acordo com o que enuncia o art. 300, caput, do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. 2. Diante de elementos que indicam a probabilidade de fraude 

na contratação de empréstimo consignado, a suspensão dos descontos 

até que se decida o mérito do processo, é a melhor medida que se impõe.” 

(TJ-MG - AI: 10000181290560001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data 

de Julgamento: 26/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019) Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos em folha de 

pagamento caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser 

revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora que 

sofre o ônus da obrigação questionável. Assim, hei por bem em deferir o 

pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o réu 

suspenda o desconto efetuado no benefício previdenciário da parte 

autora, no que diz respeito ao contrato n°15793304, no valor de 

R$2.919,00 (dois e novecentos e dezenove reais), com parcelas no 

importe de R$105,01 (cento e cinco reais e um centavo), com data de 

inclusão em 06/12/2019, conforme documento de (ID 29230630), sob pena 

de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por 

dia, limitando-se a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores 

deliberações deste juízo, até ulteriores deliberações deste juízo. De outro 

norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘3’ 

de (Id. 29230620, pág.04), eis que entendo, por ora, necessário e 

oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO 

PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - 

Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do 

processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, 

definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - 

AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

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

conciliação a ser realizada no dia 15 de abril de 2020, às 11h00min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 17 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012729-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MORAIS DODO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012729-25.2018 Ação: Usucapião Extraordinário Autor: Maria 

Aparecida Rodrigues de Moraes Souza. Réu: Manoel Moraes Dodo. 

Vistos, etc. MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES SOUZA, com 

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

Usucapião Extraordinária” em desfavor de MANOEL MORAES DODO, com 

qualificação nos autos. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu 

patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira 

integralmente com o determinado nos (Id 16697095 e Id 22412480), eis que 

não indicara o endereço do réu. É o relatório necessário. D E C I D O: 

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

adotou as medidas indispensáveis à propositura da demanda, conforme 

determinado nos (Id 16697095 e Id 22412480). Como se sabe, para o 

indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

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

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

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

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

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

aforado por MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES SOUZA, em 

desfavor de MANOEL MORAES DODO, com fulcro no parágrafo único, do 

art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista 
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que indefiro a petição inicial. Sem custas, uma vez que beneficiária da 

assistência judiciária. Sem honorários haja vista que não houve a citação 

da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

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

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011218-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARQUES CEZARETO (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO PIMENTA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

10111218-89.2018 Ação: Cobrança Autores: Depósito de Pedras Ouro e 

Prata Ltda-Me e Outros Réus: Denivaldo Pimenta Vieira e Outra Vistos, 

etc... DEPÓSITO DE PEDRAS OURO E PRATA LTDA-ME, CLAUDEMIR 

MARQUES CEZARETTO e ADRIANA APARECIDA FERRARI, com 

qualificação nos autos, ingressaram com a presente ação em desfavor do 

DENIVALDO PIMENTA VIEIRA e BLUE DIAMOND EXTRAÇÃO DE PEDRA 

EIRELI, com qualificação nos autos. Intimado a emendar à inicial, requereu 

a desistência da ação (fls.63 – ID 16685712), vindo-me os autos 

conclusos. Considerando os documentos acostados aos autos, hei por 

bem em deferir o pedido de assistência judiciária formulado pela parte 

autora. Revogo a decisão de (fl.62 – Id 16445457). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Considerando a certidão de (fl.89 – Id 23356169), 

passo à decisão do presente feito. O pedido formulado pela parte autora é 

pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por DEPÓSITO DE PEDRAS OURO E PRATA LTDA-ME, CLAUDEMIR 

MARQUES CEZARETTO e ADRIANA APARECIDA FERRARI, desfavor de 

DENIVALDO PIMENTA VIEIRA e BLUE DIAMOND EXTRAÇÃO DE PEDRA 

EIRELI, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que 

beneficiários da assistência judiciária. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 17 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005689-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA FRITSCH DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005689-89.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Elma 

Fritsch de Matos Réu: Banco Bradesco S/A Vistos, etc... ELMA FRITSCH 

DE MATOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com a presente "Ação de Indenização por Danos 

Morais” em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, no dia 07 de junho de 2018, dirigiu-se até a 

agência bancária da empresa ré e, após retirar a senha de atendimento, 

na entrada do estabelecimento, dirigiu-se à fila para que pudesse ser 

atendido, permanecendo a espera por 02:03 (duas horas e três minutos), 

conforme faz prova o comprovante juntado aos autos, para ser atendido; 

que, o prazo máximo não deve ultrapassar 25 minutos e, em casos 

excepcionais, a lei admite 40 minutos; que, o réu violou de forma abrupta 

os direitos fundamentais do autor e, ao descumprir a Lei Municipal, 

incorreu em ato ilícito, causando-lhe dano moral, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. 

Recebida a inicial, foi designado dia e horário para audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citado, 

ofereceu contestação, onde procura rebater os argumentos levados a 

efeito pela autora, asseverando, em síntese que não há um sofrimento 

psíquico ou moral que enseje uma indenização, no máximo, há apenas um 

mero aborrecimento, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos. 

Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi determinado a 

especificação das provas, tendo a parte autora requerido o julgamento 

antecipado da lide; e, a empresa ré, nada requereu (fls. 139 – ID 

28036226), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Cuida-se na espécie de ação de indenização por danos morais, 

porque, segundo a inicial, no dia 24 de maio de 2018, na qualidade de 

consumidora, estivera na agência do réu, adentrando àquele local às 

13:54 horas e, somente veio a ser atendido além do horário previsto em lei, 

ficando a espera por 02:03 horas, o que veio a lhe causar vários 

dissabores, por isso, busca indenização por danos morais. Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a 

proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, "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 Turma Ag 14.952-DF AgRg rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 

472). De igual forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder" (STJ 4ª Turma Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p'. 9.513) Saliento, por achar 

oportuno, que a demora excessiva no atendimento vai de encontro à 

dignidade da pessoa humana, respaldada pela Constituição da República 

de 1988. A política de descaso com o consumidor é uma situação que se 

repete diuturnamente. O descaso com que a instituição financeira trata 

seus clientes é imoral. Assim, como nem a lei, nem os regulamentos por si 
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sós foram capazes de garantir ao cidadão um tratamento condigno e 

respeitoso, é necessária a interferência do judiciário. Compulsando 

detidamente os autos, principalmente a contestação, verifico que o réu, 

como sói acontecer, limitou-se a dizer que, no caso, não agiu de modo 

ilícito. Em nenhum momento, justificou a demora no atendimento, tampouco 

apontou medidas que poderiam ter pelo menos minimizado o tempo 

absurdo de espera na fila. Também não apresentou nenhum plano de 

melhoria no atendimento. Ou seja, o cliente, aquele que contribui com a 

consolidação de um império capitalista, não é levado em consideração e é 

desrespeitado o tempo todo. Dessa forma, tenho para mim que os danos 

morais são in re ipsa, pois, presumidamente, afeta a dignidade do 

consumidor. Ademais, no caso em tela, é imperiosa a função dissuasória 

da indenização. É esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO 

POR APROXIMADAMENTE 02 (DUAS) HORAS. TEMPO EXCESSIVO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO QUE SE JUSTIFICA 

TAMBÉM PELO CARÁTER DISSUASÓRIO. 1. A PROVA CONSTANTE DOS 

AUTOS É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O AUTOR, NA DATA 

APONTADA NA EXORDIAL, DIRIGIU-SE À AGÊNCIA DO RÉU PARA 

DESCONTAR CHEQUE DE SEU EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO 

SEU SALÁRIO MENSAL, TENDO SIDO SUBMETIDO AO TEMPO DE ESPERA 

DE APROXIMADAMENTE DUAS HORAS. 2. TAL FATO, ALÉM DE 

CONTRARIAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REVELA-SE ABUSIVO, POIS 

AFRONTA A DIGNIDADE DO USUÁRIO/CONSUMIDOR, ENSEJANDO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), IMPORTÂNCIA 

QUE COMPENSA SATISFATORIAMENTE OS DANOS PRESUMIDOS DA 

VÍTIMA, AO MESMO TEMPO EM QUE EVITA O SEU ENRIQUECIMENTO 

INDEVIDO E PUNE O DEMANDADO, ESTIMULANDO-O A AGIR COM MAIOR 

ZELO E CAUTELA PARA COM OS SEUS CLIENTES E CONSUMIDORES EM 

GERAL. APELO PROVIDO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. 

DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR 

DANO MORAL. MERO DISSABOR. 1. A autora interpôs ação de 

indenização por danos morais supostamente sofridos em decorrência da 

espera por 41 minutos na fila da instituição bancária ré, acostando ticket 

comprovando a entrada, no dia 11/12/2014, às 12h58min, e o seu 

atendimento às 13h39min (fl. 06). 2. De fato, a demora excessiva no 

atendimento em instituição bancária é causa de aborrecimento. Contudo, 

como não foi demonstrada a ocorrência de qualquer situação excepcional, 

o dano pretendido não está caracterizado. 3. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005554852 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de 

Julgamento: 29/10/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015). Não é diferente o 

entendimento do Tribunal do Paraná, tendo editado o seguinte enunciado, 

inclusive: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO - DEMORA NO ATENDIMENTO 

QUE EXTRAPOLA O TEMPO RAZOÁVEL, ESTABELECIDO EM LEI 

MUNICIPAL E ESTADUAL - OFENSA À DIGNIDADE - DESCASO E 

NEGLIGÊNCIA PERANTE O CLIENTE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR 

CARACTERIZADO - (ENUNCIADO N. 27, DA TURMA RECURSAL DESTE 

TRIBUNAL) - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 

20, § 4º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.- Enunciado nº 27: 

"A espera em fila de agência bancária, em tempo excessivo, caracteriza 

falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais." 

(TJPR - 9ª C.Cível - AC - 974797-3 - Londrina - Rel.: Francisco Luiz 

Macedo Junior - Unânime - - J. 14.03.2013) Por fim, o nosso egrégio 

Tribunal de Justiça tem deixado assente que a demora injustificada no 

atendimento bancário, dá azo à reparação por danos morais. “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LONGA ESPERA 

EM FILA DE BANCO – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO 

BANCÁRIO – INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL A RESPEITO DO TEMA – 

DESÍDIA QUE AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O § 3º, 

DO ARTIGO 20, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A espera por mais de 

duas horas em fila de agência bancária ultrapassa o campo do mero 

aborrecimento tolerável, configurando o dano moral propriamente dito, 

consagrado na Constituição Federal, por meio dos artigos 5º, incisos V e 

X, bem como no Código Civil, nos artigos 186 e 187. O cansaço físico e 

emocional impostos à pessoa que é obrigada a esperar atendimento por 2 

(duas) horas e 17 minutos, em agência bancária, mostra-se afrontoso a 

dignidade do consumidor, razão pela qual cabível se mostra a indenização 

por danos morais, se impondo, por conseguinte, a inversão do ônus 

sucumbencial. No presente caso, os honorários advocatícios foram 

aplicados em consonância com o art. 20, §3º, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC. 

(Ap 106145/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 

23/09/2015). No caso, revela-se compreensível e clara a indignação da 

parte autora, a qual aguardou por atendimento, na agência bancária da 

parte ré, por mais de 02:00 (duas horas) na fila. Tal fato representa mais 

do que simples desconforto, mas desrespeito e descaso ao consumidor, 

verdadeira falha da instituição financeira requerida, que repercute em sua 

vida diária. Não nego que, embora seja inconteste que a conduta do banco 

demandado tenha infringido a legislação estadual e municipal que regem a 

matéria em debate, as quais preveem que as instituições financeiras 

devam proceder ao atendimento dos seus clientes no prazo máximo de 25 

(vinte e cinco) minutos respectivamente -, o simples descumprimento 

desse limitativo temporal não enseja, por si só, lesão moral ao cliente. 

Ocorre que, o caso apresenta peculiaridade que o diferencia dos demais 

precedentes a esse respeito: a parte autora, repita-se, permaneceu no 

aguardo do atendimento bancário por mais de uma hora. Ao que indica o 

senso comum, a pessoa que se dirige a uma agência bancária necessita 

resolver uma pendência financeira de ordem inadiável ou, ao menos, 

premente. Corrobora essa percepção o fato de a parte autora ter se 

submetido à espera tão longa. Dessa feita, a atuação do réu, que 

submeteu a autora a uma espera várias vezes do período de tolerância 

legal, certamente ultrapassou qualquer limite de razoabilidade, privando-lhe 

de parte de seu tempo útil diário, o que não pode ser tratado como mero 

aborrecimento cotidiano, ocasionando-lhe lesão a direito da personalidade 

apta a justificar a reparação por dano moral pretendida. A propósito: 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ESPERA DO USUÁRIO PARA ATENDIMENTO EM FILA DE AGÊNCIA 

BANCÁRIA - TEMPO EXCESSIVO -- FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REPERCUSSÃO NA ESFERA 

INDIVIDUAL DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO - LESÃO 

ANÍMICA CONFIGURADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE 

ARBITRAMENTO. - As prestadoras de serviços respondem, objetivamente, 

por prejuízos decorrentes de falha na consecução das suas atividades, 

por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento. - A 

espera por atendimento em fila de Agência Bancária, quando excede, 

consideravelmente, o tempo estipulado em Leis Estadual e Municipal, bem 

como não é validamente justificada pela Instituição Financeira e repercute, 

negativamente, na esfera dos direitos de personalidade do usuário, 

materializa situação abusiva e deflagradora de dano moral. - No 

arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de 

moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito 

e as suas repercussões." (TJMG - Apelação Cível 

1.0479.16.011200-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 

02/04/2019). De forma que, não há dúvida de que o fato narrado e 

provado nos autos, segundo as regras de experiência comum, causa 

transtornos ao consumidor, com quebra da sua tranquilidade ordinária, 

ensejando o ressarcimento por danos morais, pois, a demora excessiva 

para atendimento é sempre estressante e geradora de perturbações 

psicofísicas ao usuário dos serviços bancários, notadamente dos 

sentimentos de impotência social, frustração e indignação. Dessa forma, 

não se trata de mero dissabor, como quer fazer crer o réu, mas de 

situação que prejudica o bem-estar de qualquer pessoa, com perda de 

tempo útil. Reafirmo que a extrapolação considerável do período máximo 

de espera em fila de agência bancária prejudica a rotina do usuário, 

desprezando a sua justa expectativa de obtenção do serviço no tempo 

legalmente estabelecido e, obviamente, lhe acarretando desgastes físicos 

e psicológicos. Ademais, é de conhecimento geral que as instituições 

financeiras submetem os consumidores, de forma reiterada, à falta de 

observância dos requisitos básicos inerentes às atividades por elas 

desenvolvidas, especialmente quanto à eficiência e qualidade. Destarte, 

além de violadora das disposições normativas antes transcritas, a conduta 

do réu se revelou atentatória aos direitos de personalidade do autor, com 

menosprezo à sua dignidade. Desse modo, não há como deixar de se 
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reconhecer o direito do autor à indenização pelos danos morais por ele 

sofridos. A regra da efetiva demonstração do dano moral tem se 

fragilizado ao longo do tempo, de modo que, na sistemática processual 

vigente, não mais se exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado, 

bastando, à sua configuração, a consciência de que determinado 

comportamento atinge a moralidade do indivíduo. A esse respeito, ensina 

Yussef Said Cahali: “...tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.” (Dano 

Moral, 2ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000, pág. 209/21) 

Estampada a existência do dano moral no caso em desate, resta à 

empresa ré indenizar o autor. Para a fixação do valor do dano moral, 

inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se 

difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor 

equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, 

onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do 

correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta de 

critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, 

em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão 

econômica da indenização do dano moral, o certo é que o valor da 

condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). Assim, 

provado nos autos que houve demora injustificável no atendimento do 

autor, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, havendo o dano moral, 

impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em 

que, em situação como dos autos, arbitro R$ 3.000,00 (três mil reais), 

indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em 

conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso 

também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por ELMA 

FRITSCH DE MATOS, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com 

qualificação nos autos, para condená-lo no pagamento da importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros e 

correção monetária a contar desta decisão, bem como nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 17 de fevereiro de 2.020.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000320-80.2019 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Claudio 

Rodrigues Melo Ré: Tim S/A Vistos, etc... CLAUDIO RODRIGUES MELO, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

juízo com a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais' em desfavor 

de TIM S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, no ano de 

2017, realizou compra de um chip telefônico junto à empresa ré, o qual 

apresentou vícios em seu funcionamento; que, não conseguiu 

desbloqueá-lo, mesmo assim, a ré lançou duas faturas em nome do autor; 

que, entrou em contato com a ré – protocolo n° 00407230DE35225Z, 

efetuando o cancelamento; que, no mês de outubro de 2018, tomou 

conhecimento que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes, 

pelo débito de R$ 39,90 (trinta e nove reais, noventa centavos); que, 

procurou resolver a questão de forma administrativa, não obtendo êxito; 

que, procurou o PROCON, não sendo resolvido, assim, requer a 

procedência da ação com a condenação da empresa ré em danos morais 

no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.039,90 

(quinze mil, trinta e nove reais, noventa centavos), postulando a ação sob 

o manto da assistência judiciária”. Recebida a inicial, foi designado dia e 

horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo que a ação deve ser 

extinta, eis que não há comprovação da pretensão resistida e, no mérito, a 

ação deve ser julgada improcedente, pois, não resta comprovada 

nenhuma conduta ilícita ou abusiva, razão pela qual, deve a ação ser 

julgada improcedente, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo o autor postulado a 

produção de prova oral; e, a empresa ré nada requereu, conforme informa 

a certidão de (fl.87), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Claudio Rodrigues Melo aforou a presente 

ação em desfavor da empresa Tim S/A, porque, no ano de 2018, teve seu 

nome lançado cadastrado de inadimplentes, referente ao débito no importe 

de R$ 39,90 (trinta e nove reais, noventa centavos), por ordem da 

empresa ré, referente ao contrato n° GSM0113164686781, com 

vencimento para o dia 15 de agosto de 2017, uma vez que, no ano de 

2017 adquiriu junto à empresa ré um chip, o qual apresentou vícios em seu 

funcionamento, sendo emitidas faturas, as quais foram canceladas 

consoante atendimento registrado através do protocolo n° 

00407230DE35225Z. Acontece que, por falha na prestação de serviço 

teve seu nome lançado no cadastro de inadimplentes, razão pela qual, 

experimentou dissabor e contratempo, passível de indenização por danos 

morais. A preliminar levada a efeito pela empresa ré, a meu ver, não tem 

como prevalecer, senão vejamos: O art. 5º da Constituição Federal trata 

dos direitos e garantias fundamentais e, em seu inciso XXXIV, alínea 'a', 

traz o direito de petição, a saber: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 

de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; Assim, é direito de 

todo e qualquer cidadão peticionar aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos, incluindo o Poder Judiciário. Nesse sentido, o inciso XXXV do 

supracitado artigo dispõe sobre o direito de acesso à justiça, in verbis: 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito; Desta feita, condicionar a apreciação judicial ao prévio 

procedimento administrativo configura flagrante violação ao direito de 

petição e acesso à justiça. “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERTADA PELO 

IPSEMG. REGULAR CONTRIBUIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA NÃO 

VERIFICADA NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. 

CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. I -A decisão proferida em outra ação judicial 

proposta contra o IPSEMG, determinando o cancelamento da contribuição 

mensal a título de custeio saúde, inviabilizando, evidentemente, a 

continuidade da fruição dos serviços médicos oferecidos pelo IPSEMG não 

alcança a pretensão de nova adesão ao plano de assistência à saúde 

com o retorno das contribuições, mediante descontos mensais nos 

proventos de aposentadoria da servidora estadual. II. A nova adesão ao 

sistema e a continuidade da prestação dos serviços assistenciais 

pressupõem o pagamento das contribuições relativas ao período em que a 

parte passa a se vincular novamente ao plano de assistência médica do 

IPSEMG. III. Inexiste carência de ação pela ausência do prévio 
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requerimento extrajudicial e a inequívoca resistência à pretensão de 

restabelecimento do plano mediante regular contribuição, quando o Réu 

refuta o pedido autoral em sua contestação, chancelando a resistência à 

pretensão inicial. IV. Os honorários advocatícios de sucumbência devem 

ser fixados nos termos do art. 85 e §§ 2º e 3º do CPC/2015.(TJMG - 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0431.10.000415-6/001 – REL.DES. WASHINGTON 

FERREIRA, julgado em 19 de junho de 2018). É o caso dos autos, razão 

pela qual, rejeito-a. Analisando os argumentos de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a 

versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias 

que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto que, no caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de 

consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não 

sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização. Segundo o 

Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final." Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o 

fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à 

prestação do serviço. "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 responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos 

casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de 

serviço, o qual restou cancelado, como informado pelo autor e não 

contrariado pela ré, e, consequentemente, inserção no cadastro de 

inadimplentes, aliás, fato não contrariado pela empresa ré, apenas 

alegando que não houve dano moral. A propósito, em sua peça de 

bloqueio a empresa ré não se insurge quanto ao fato que alicerça a 

pretensão, asseverando apenas e tão somente que o autor não faz jus à 

indenização, num perfeito reconhecimento da péssima prestação de 

serviço. Dito isso, resta-nos saber se o referido descumprimento pode 

resultar na condenação da ré em indenização por danos morais. A meu 

ver, a inserção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes, caracteriza o danum in re ipsa ao consumidor, prescindindo 

de prova à ocorrência de prejuízo concreto. Quanto ao dano moral puro, 

ensina Sérgio Cavalieri Filho: [...] por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 

em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das 

regras de experiência comum. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100) Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME - 

DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS 

MORAIS - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - 

MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. - Enseja dano moral a conduta 

da instituição financeira que deixa de providenciar a baixa do gravame do 

veículo após a integral quitação do débito, sendo certo que tal atitude 

ultrapassa os limites do mero aborrecimento. - O valor fixado deve 

proporcionar a justa compensação do ofendido e atender ao caráter 

pedagógico da condenação em relação ao ofensor. - A quantia não pode 

ser fixada em valor tão elevado que importe enriquecimento sem causa, 

nem tão ínfimo que não seja capaz de reparar a ofensa causada nem 

sirva para coibir a conduta lesiva. (TJMG - Apelação Cível 

1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da 

súmula em 10/12/2015). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO AO 

DETRAN - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MULTA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO 

ART. 20 DO CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que 

mantém indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter 

pedagógico, punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários 

advocatícios deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos 

no art. 20 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015) Portanto, caracterizado 

está o dever de indenizar. No tocante ao quantum indenizatório, prima-se 

pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante 

levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que 

sirva de punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao 

autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem 

causa a este. Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por 

equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' 

da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária 

do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se 

pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao 

ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má 

prestação de serviço e o descaso da empresa de telefonia com o 

consumidor. Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço 

que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente 

atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano moral, nos 

dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de um bem 

juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. 

Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). 

Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral é 

aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o 

decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico 

mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida 

pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema 

do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade 

real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de 

existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de 

suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que 

destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte 
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contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo 

em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO 

ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o 

autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos 

e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, 

abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus 

credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível 

N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da 

indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Defiro o pedido 

de alteração do polo passivo conforme requerido a (fl.36 – Id 19666719), 

fazendo-se as anotações devidas. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Morais" promovida por CLAUDIO RODRIGUES DE 

MELO, com qualificação nos autos em desfavor de TIM S/A, para o fim de 

condená-la no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão 

de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; declarar inexistente 

o débito no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais, noventa centavos), 

referente ao contrato/fatura n° GSM0113164686781, bem como das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da condenação; e, ao final, determino a exclusão 

do nome do autor do cadastro de inadimplentes. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de fevereiro de 

2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003439-83.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Dano Moral 

Autora: Antonia Maria Miguel Réu: Banco do Brasil S/A Vistos, etc... 

ANTONIA MARIA MIGUEL, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral' em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: 

“Que, no ano de 2014 ajuizou ação declaratória em desfavor do réu, o 

qual tramitou junto à 4ª Vara Cível, desta Comarca sob n° 15078-57.2014, 

o qual foi julgado procedente, a qual transitou em julgado; que, para sua 

surpresa vem recebendo inúmeras cobranças através de mensagens e 

ligações a fim de que efetue o pagamento de um débito pendente; que, o 

réu enviou um boleto no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); que, 

houve inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, assim, requer 

a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 47.700,00 

(quarenta e sete mil e setecentos reais), postulando a ação sob o manto 

da assistência judiciária”. Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela antecipada, não sobrevindo nenhum recurso, bem como foi 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 
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não se obtendo êxito. Devidamente citado, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Em 

preliminar, a extinção da ação, uma vez que há coisa julgada, pois o 

pedido exposto na inicial já fora julgado em seu mérito, encontrando assim 

decisão definitiva, havendo trânsito em julgado em 02 de maio de 2017; 

que, há carência de ação, por falta de interesse de agir. No mérito, aduz 

que a autora serve-se de argumentos vazios e alegações em qualquer 

embasamento probatório, para sustentar o pleito indenizatório, razão pela 

qual, deve a ação ser julgada improcedente, com a condenação da autora 

nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora. Houve determinação no sentido de que as partes 

informassem as provas que pretendiam fazer, requerendo o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, 

uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é 

suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. No caso em tela, a pretensão levada a efeito 

pela autora é a declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais, pois, segundo a inicial, não havia relacionamento comercial, 

razão pela qual, no ano de 2014, ingressou com ação em desfavor do réu, 

restando julgada procedente, com trânsito em julgado. Ocorre que, no ano 

de 2018, passou a receber cobrança através de ligações telefônicas e 

mensagens e, ao depois, na data de 08 de abril de 2018, teve seu nome 

lançado no cadastro de inadimplentes, referente a um débito no importe de 

R$ 17.143,18 (dezessete mil, cento e quarenta e três reais, dezoito 

centavos), experimentando contratempos e dissabores de toda ordem. As 

preliminares abraçadas pelo réu não têm como prevalecer, senão 

vejamos: Não há que se falar em caracterização da coisa julgada na 

hipótese em que a questão discutida na demanda não coincide com a 

matéria já decidida em caráter definitivo em outra ação envolvendo os 

litigantes. Já interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm a requerente de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Por tais 

razões, rejeito-as. Analisando os argumentos de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a 

versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias 

que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto que, no caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de 

consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não 

sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização. Segundo o 

Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final." Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o 

fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à 

prestação do serviço. "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 responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos 

casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes não celebraram contrato de prestação 

de serviços bancários, aliás, fato não negado pela instituição financeira, 

asseverando, por outro lado, que não cometeu nenhum ilícito que pudesse 

dar azo à condenação por danos morais, uma vez a autora não 

demonstrou qualquer ato injusto praticado pelo réu que justificasse o pleito 

indenizatório. Ora, colhe-se dos autos que o réu remeteu à autora várias 

mensagens atinentes à cobrança de débito pendente conforme se verifica 

a (fls.55/57 – Id 13126702), bem como a remessa de um boleto bancário 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento para o dia 27 de 

abril de 2018 (fl.54 – Id 13126668); e, ao depois, inseriu o nome da autora 

no cadastro de inadimplentes por um débito no importe de R$ 17.143,18 

(dezessete mil, cento e quarenta e três reais, dezoito centavos), em 08 de 

abril de 2018 (fl.26 – Id 13126681), tudo isso após o término do processo 

que tramitou junto à 4ª Vara Cível, desta Comarca, numa demonstração 

inequívoca de má prestação de serviço, o que é o bastante para alicerçar 

um veredicto condenatório. Portanto, do cotejo dos autos, restou 

evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da instituição 

financeira com o consumidor. Relativamente ao dano moral ou 

extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da 

pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do 

ofensor. O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante 

de violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão 

patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. 

Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais 

discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa 

lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo 

que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor 

física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi 

Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações 

por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao 

autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo 

se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um 

juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, 

obrigando às partes utilizarem de suas faculdades processuais, 

cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou fato por ele 

descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações não decorrem 

as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a 

doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de que 'quem 

alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da 
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autora, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido. Quanto à dosagem da indenização por 

danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em 

conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório 

para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo morais os danos causados 

a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo 

com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas 

sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima. Também é 

importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a 

indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de 

uma das partes e irregular desfalque da outra. A relação de equilíbrio 

entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de 

responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser 

extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e 

do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as 

cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não 

transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto 

ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto 

destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões. Caio 

Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve ser 

posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 

60). O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos 

Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem 

preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, 

sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o 

ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado 

anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da 

fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral 

objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em 

todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o 

mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes 

e definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais" promovida por ANTONIA MARIA MIGUEL, em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, para o fim de 

condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e 

juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; 

declarar inexistente o débito no valor de R$ 17.143,26 (dezessete mil, 

cento e quarenta e três reais, vinte e seis centavos), com vencimento 

para o dia 05 de março de 2015, e inclusão realizada em 08 de abril de 

2018, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando 

a decisão de (fls.58/60 – Id 13148497). Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001215-41.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Elson Salviano dos Santos Réu: Banco Itaucard S/A Vistos, etc... 

ELSON SALVIANO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' 

em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, era titular do cartão de crédito Itaucard n° 

5409310311484671, o qual possuía limite de R$ 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos reais); que, no mês de julho de 2018, efetuou cancelamento via 

Call Center junto ao réu, sendo informado que não restava nenhum débito; 

que, no início do ano de 2019, tomou conhecimento que seu nome 

constava no cadastro de inadimplentes, por débito junto ao réu; que, a 

restrição tem causado prejuízos, assim, requer a procedência da ação, 

com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem 

como designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se 

realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citado, contestou o pedido, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: 

“Que, segundo consta das condições gerais, o cliente pode rescindir o 

contrato e cancelar o cartão de crédito mediante comunicação ao banco; 

que, o réu coloca à disposição dos seus clientes canais de atendimento, 

sendo que todos fornecem número de protocolo do atendimento e enviam, 

mediante solicitação, comprovante por correspondência ou meio 

eletrônico; que, ao contrário do alegado pela parte autora, não consta nos 

sistemas do réu qualquer solicitação de cancelamento do cartão de crédito 

objeto da lide; que, a parte autora não traz aos autos qualquer prova ou 

indício neste sentido, deixando de demonstrar fato constitutivo do seu 

direito; que, houve regularidade na inserção, portanto, não há que se falar 

em dano moral, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide (fls. 109 – Id 25570814 e fls. 111 – Id 25691173), 

respectivamente, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D 

E C I D O: Quanto à matéria afeta à produção de provas, embora as partes 

tenham requerido, na petição inicial e na contestação, não reiteraram, 

tempestivamente, o seu pedido quando instados a fazê-lo no momento 

próprio, ou seja, na fase de especificação, acarretando, por certo, a 

preclusão temporal dessa faculdade processual. Sobre o tema, já decidiu 

o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS 

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA 

QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 

489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se 

manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o 

julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação 
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jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui 

o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia 

produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo 

que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas 

a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016)." Portanto, a inércia das partes em especificar e justificar as 

provas que pretendem produzir, quando intimadas para tanto, implica em 

reconhecer que desistiram da produção daquelas provas que indicaram 

na inicial e na peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, 

conclui-se pela preclusão na produção da aludida prova, considerando 

que a parte não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para 

tanto, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. Elson 

Salviano dos Santos aforou a presente ação em desfavor do Banco 

Itaucard S/A, porque, teve seu nome cadastrado no rol de inadimplentes, 

referente ao débito no importe de R$ 12.650,00 (doze mil, seiscentos e 

cinquenta reais), por ordem da empresa ré. Ocorre que o contrato do 

cartão de crédito Itaucard n° 5409310311484671, fora cancelado no mês 

de julho de 2018, via Call Center, sendo informado que não havia débito 

pendente, todavia, no mês de dezembro de 2018, houve inserção de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, oriundo de um suposto contrato de n° 

0010367422310000, por isso, experimentou dissabor e contratempo, 

passível de indenização por danos morais. Analisando os argumentos de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, 

em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há 

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato 

narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as 

providências necessárias que o caso, naquele momento exigia. 

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a 

responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da 

culpa para sua caracterização. Segundo o Código de Defesa do 

Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." Por sua vez, 

o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de 

culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. "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 responsabilidade objetiva se 

configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto 

Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 

21/22: "Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de 

culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de 

serviço, o qual não restou quitado, como informado pelo réu e contrariado 

pelo autor, e, consequentemente, inserção no cadastro de inadimplentes, 

onde apenas exerceu um direito que lhe é garantido, efetuando cobrança 

de um crédito que tem em seu favor. A meu ver, a inserção indevida do 

nome do devedor no cadastro de inadimplentes, caracteriza o danum in re 

ipsa ao consumidor, prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo 

concreto, o que não é o caso dos autos, uma vez que o autor não 

conseguiu comprovar que não assinou o documento de crédito que deu 

motivo à restrição. É certo que o autor que encerrou o relacionamento 

comercial com o réu – cancelamento do cartão via Call Center -, todavia, 

não menos certo é que não conseguiu desmerecer os argumentos 

esposados pela instituição financeira e, no mesmo diapasão, os 

documentos trazidos com a peça de bloqueio, aliás, o autor não se dignou 

em colacionar aos autos um mínimo de prova, mesmo que fosse um 

simples protocolo. Houve oportunidade para tal desiderato, mas não, optou 

pel julgamento antecipado da lide. É cediço que incumbe ao autor a 

comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege 

pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de 

extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando 

às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor 

demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao 

réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências 

pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A 

regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve 

prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja 

a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai 

situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus 

da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, 

vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO 

DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE 

PERDA DE TALONÁRIO E FALSIDADE DE ASSINATURA LANÇADA NA 

CÁRTULA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. 

CASO CONCRETO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. SENTENÇA 

PROCEDENTE. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Apelação Cível Nº 70051555613, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado 

em 27/03/2013) Desta forma, não tendo o autor comprovado de forma 

escorreita o cancelamento do cartão de crédito, resultando no débito que 

dera motivo ao lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes, 

deve a ação ser julgada improcedente. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" 

promovida por ELSON SALVIANO DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, com qualificação nos 

autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor 

dado à ação, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o 

disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando a 

decisão de (fls.28/30 – Id 18372122). Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2.020.- Dr. Luiz 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002380-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BORGES DE SOUZA (REU)

MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002380-26.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANO DA SILVA SANTOS RÉU: PATRICIA BORGES DE 

SOUZA, MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

pedido de tutela antecipada em ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais formulado por ADRIANO DA SILVA 

SANTOS em face de PATRICIA BORGES DE SOUZA (MARMORARIA 

VITÓRIA) e MR PEDRAS ORNAMENTAIS EIRELI, todos devidamente 

qualificados no presente feito. Afirma, em apertada síntese, que adquiriu 

pedras de mármore da primeira requerida, no valor de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), divididos em 3x, sendo uma entrada de R$ 400,00 e 

outras duas parcelas de mesmo valor a serem pagas por boleto bancário, 

vencendo, respectivamente, em novembro e em dezembro de 2018. Narra 

que efetuou o pagamento da entrada e do 1º boleto, mas que, quando foi 
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efetuar a quitação da última, por algum erro no aplicativo, não logrou êxito, 

contatando a primeira requerida e sendo por ela informado de que, ao 

retorno de férias, resolveria sua situação. Relata que, em 10 de janeiro de 

2019, após o retorno da primeira requerida ao labor, realizou depósito 

bancário para pagamento da parcela, anexando comprovante. Sustenta 

que, todavia, em 14 de fevereiro do corrente ano, quando tentou adquiriu 

produtos no comércio local, fora tomado de surpresa ao ser informado 

que seu nome havia sido protestado pela não pagamento da parcela em 

referência. Aduz que a todo tempo negociou com a primeira requerida, só 

tomando ciência da existência da segunda requerida daí em diante e que, 

após contatar esta, fora informado por uma funcionária que, de fato, seu 

nome havia sido levado a protesto por não ter quitado o boleto faltante. 

Conclui que, hodiernamente, seu nome está protestado em razão de uma 

dívida que já foi paga, pedindo, por isso, indenização por danos morais e, 

em sede de tutela antecipada, a baixa do protesto. É o relatório. Decido. 

Defiro a AJG pleiteada na inicial. A tutela de urgência é uma das 

modalidades de tutela provisória prevista no Código de Processo Civil. 

Seus requisitos estão elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 

Confira: “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. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Da análise dos autos, 

em análise efêmera do caso, entendo que é o caso de deferimento do 

pleito, isso porque restou demonstrada a presença dos requisitos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. As conversas travadas por 

WhatsApp com funcionários da(s) requerida(s) demonstram a boa-fé do 

requerente, bem como o pacto quanto ao pagamento dos valores 

cobrados pelo negócio. Além disso, ao menos em um juízo sumário, há 

demonstração nos autos de transferências bancárias (ID. 18775820 e 

187758223) nos valores de R$ 400, 00 e R$ 420,00 que, em tese, 

correspondem à quitação do negócio jurídico entabulado. Não bastasse 

isso, Carta de Anuência colacionada no ID. 18775833 explicita o 

pagamento do boleto referente ao mês de dezembro de 2018, o que, 

deduz-se, serviria como quitação total do devido. Assim, em análise 

preliminar, vê-se que o devido pelo autor à(s) requerida(s) fora 

devidamente quitado, razão pela qual não é devida a manutenção do 

citado protesto, sendo o deferimento do pleito de urgência medida de mais 

lídima justiça. Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando a 

suspensão dos efeitos do protesto indicado na peça processual de ID. 

18775832, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Nos 

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

04 de JULHO de 2019 (quinta-feira), às 09h30min, Citem-se e intimem-se 

as partes com antecedência mínima de 20(vinte) dias, para comparecer a 

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

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Com a contestação, manifeste-se 

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

Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002359-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EROTIDES RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

SIMIRO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE MARIA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002359-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIMIRO ALVES DE ARAUJO, EROTIDES RIBEIRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: SIRLENE MARIA ALVES Vistos etc. Cumpra-se na 

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

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

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002375-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE RAVANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMO LUIZ ZIMPEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002375-67.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CLAUDIO JOSE RAVANINI EXECUTADO: EDEMO LUIZ ZIMPEL 

Vistos, etc. Cite-se o executado para entregar o quantum requerido na 

exordial, em 15 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia 

(art. 806, §1°, do NCPC), sem prejuízo de nova avaliação depois de 

decorrido o prazo, ou para apresentar embargos na forma do art. 915 do 

CPC. Para o caso de adimplemento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo, desde já, os honorários advocatícios no percentual de 10 % do valor 

da causa, sem prejuízo de acrescerem-se novos honorários no caso de, 

oferecidos embargos, serem eles julgados improcedentes. Do mandado ou 

carta de citação, deverá constar ordem para imissão na posse ou busca e 

apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento 

se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo 

que lhe foi designado, nos termos do artigo 806, §2° do NCPC. Havendo a 

entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita 

a obrigação, prosseguindo a exe-cução tão somente para o pagamento de 

frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver. A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas 

judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como a comprovação do pagamento de 

eventuais diligências do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002390-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002390-36.2020.8.11.0003. 

DEPRECANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA DEPRECADO: DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se, consignando as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010261-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO STRANGHETTI ALVES NOGUEIRA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

ERICA VIVIANE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA CAPELLI BONIFACIO MORAES PEREIRA OAB - GO37693 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JR COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 
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(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARTONIO GOMES DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010261-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADOLFO STRANGHETTI ALVES NOGUEIRA LIMA JUNIOR, 

ERICA VIVIANE MORAES PEREIRA REQUERIDO: JR COMERCIO E 

TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos etc. Tendo em 

vista a Certidão de ID. 29252929, intime-se a parte autora para 

recolhimento das custas processuais, taxas e o quantum referente à 

diligência do Oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

devolva-se a presente com as homenagens de estilo, anotações e baixas 

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002448-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002448-39.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSEMIR GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: RETIFICA 

RONDONOPOLIS LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

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

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013885-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENASCER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (REU)

 

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 se 

manifestar acerca do documento juntado no Id 29328279 dos autos 

(parcelamento cadastrado no sistema de arrecadação), no prazo de 05 

dias. NADA MAIS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002447-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - 706.619.441-15 

(REPRESENTANTE)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002447-54.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: E. G. A. REPRESENTANTE: ERIKA LUIZA GREGORIO 

AZEVEDO REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

Vistos etc. Intime-se a representante da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos documentos pessoais, bem como 

comprovantes de sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena 

de indeferimento da gratuidade da justiça. Inobstante, para, no mesmo 

prazo, esclarecer a relação com a titular do comprovante de residência 

acostado no ID. 29321413. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003505-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANA ANJOS REZENDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA OAB - SP322504 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003505-34.2016.8.11.0003. 

EXECUTADO: BIBIANA ANJOS REZENDE EXEQUENTE: AYMORE Vistos 

etc. Tendo em vista o decurso do prazo postulado no ID. 25661831, bem 

como a discordância apresentada pela autora no ID. 25733211, assim 

como as reiteradas informações de descumprimento por parte banco autor 

quanto à devolução do bem litigioso, contrariando ordem judicial prolatada, 

DETERMINO, com fulcro no art. 536, caput[1], e §1º[2], do CPC, seja o 

banco autor intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com a 

devolução do veículo litigioso ou com o depósito judicial do seu valor de 

mercado. A propósito: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL 

CONTRATUAL. AUTORA QUE ADQUIRE AUTOMÓVEL DA RÉ E EFETUA 

DEPÓSITO EM CONTA PARA PAGAMENTO DO PREÇO. BEM QUE NÃO É 

ENTREGUE, NEM DEVOLVIDO O DINHEIRO DEPOSITADO. CONDUTA 

ABUSIVA DA RÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA, AINDA QUE O 

BEM TENHA SIDO VENDIDO POR TERCEIRA EMPRESA, MAS POR ORDEM 

DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO 

CASO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71003979846 RS, Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de 

Julgamento: 28/05/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2013). (Grifamos). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 536. No cumprimento de sentença 

que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 

(Grifamos). [2] § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. (Grifamos).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002328-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MELO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002328-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ROGERIO MELO 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 24 de 395



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

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

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

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

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 29252369) e o 

instrumento de notificação (ID. 29252368) para efeitos de constituição em 

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

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

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

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

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

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

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

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

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

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

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

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

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002401-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002401-65.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISCO NUNES RODRIGUES REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG postulada. RECEBO a inicial, eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do CPC e não incide nas hipóteses 

do art. 330, do mesmo Código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é 

o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 

do CPC. No que tange à tutela de urgência, foi ela inserida no art. 300 do 

CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Em um juízo de cognição 

rarefeita, o suficiente ao que exige o momento processual, e, ainda, 

evocando a Teoria da Asserção[1] ou da Prospettazione ou da verificação 

in statu assertionis, desenvolvida com lastreio em Liebman e acolhida pelo 

Direito Pátrio[2], entendo como presente a probabilidade do direito, posto 

que, pelo que consta dos autos, parcelas de empréstimos financeiros, 

contraído sem plena ciência e consentimento do autor, estão sendo 

descontadas de seu benefício previdenciário. As provas documentais 

acostadas à inicial permitem inferir a existência dos referidos descontos, 

bem como seu desconhecimento e insurgência quanto à origem, o que 

objetivou, inclusive, lavratura de Boletim de Ocorrência (ID. 29285205), o 

que dá subsistência ao narrado na exordial. Como sabido, dos valores 

mais importantes tutelados pelo Código Consumerista está o dever de 

informação[3], o que, prima facie, restou violado pela conduta da ré. 

Cite-se: “[...] por se tratar de contrato de adesão, há o interesse do 

consumidor no conhecimento detalhado e específico das cláusulas 

contratuais a que se submeteu, principalmente porque se cuida de relação 

marcada pela desigualdade técnica e jurídica entre as partes, o que só 

intensifica a incidência do direito fundamental à ampla, adequada e clara 

informação acerca dos produtos e serviços, conforme previsto no art. 6°, 

III, do Código de Defesa do Consumidor." (STJ, AgRg no AREsp 

656.551/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 

04/08/2015, DJe 14/08/2015). O perigo de dano é ínsito à própria dedução, 

mês a mês, do benefício previdenciário auferido pelo autor, de montante 

não autorizado de modo pleno e consciente por ele, parte claramente 

vulnerável e hipossuficiente. Tenho, portanto, que tais requisitos legais, no 

presente caso, encontram-se configurados. Corroborando o entendimento 

profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO 

AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – SÚMULA 479, DO STJ - 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A Apelante aduziu na exordial que não efetuou a 

contratação de empréstimo consignado com o Banco Apelado, não 

recebendo o valor constante do empréstimo sob análise, enquanto o 

Apelado afirma não haver qualquer ilegalidade nos descontos realizados, 

visto que a contratação se deu de forma legítima, com anuência do 

apelante. Com base no conjunto fático-probatório produzido nos autos, 

não obstante fosse do interesse do Banco requerido contrapor os fatos 

alegados pela parte autora com provas robustas da legitimidade da dívida, 

esta nada fez, pois não apresentou cópia da cédula de crédito bancário, 

extrato de valores descontados do benefício da Apelante nem ficha de 

cadastro, não demonstrando, na oportunidade, a regularidade da 

contratação do empréstimo ou qualquer comprovante de pagamento ou 

depósito do valor supostamente contratado, ônus que lhe competia. Ante a 

ausência de um contrato válido, resta configurada a responsabilidade do 

Banco apelado, no que tange a realização de descontos indevidos nos 

proventos da apelante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, 

consoante entendimento sedimentado na Súmula nº 479, do STJ. 

Justificada a pretensão de repetição em dobro das quantias descontadas, 

observado o período de contratação e a data dos efetivos descontos, 

consoante norma cogente expressa no art. 42, parágrafo único, do CDC. 

Quanto aos danos morais, a situação retratada desborda o mero dissabor, 

justificando, com fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, a fixação 

verba indenizatória no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois, além de 

não ter sido comprovada a contratação, a parte autora/apelante vem 

sendo submetida a descontos mensais nos seus proventos no valor de R$ 

280,73 (duzentos e oitenta reais e setenta e três centavos), desde 

Dezembro/2017. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019) 

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10002426620188110021 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA 

DE PAGAMENTO DE APOSENTADO - FRAUDE - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

- QUANTUM - ADEQUAÇÃO. - Como a prestação de serviço de natureza 

bancária encerra relação de consumo, aplicável é o Código de Defesa do 

Consumidor. - O fornecedor de produtos e serviços responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de falha no serviço, devendo 

ressarcir o ofendido. - É devida a reparação por danos morais pela 

instituição financeira, quando no ato da contratação não age com a 

necessária cautela ao possibilitar a fraude de terceiros na contratação de 

empréstimos. - Comprovados os descontos indevidos, evidenciado o dano 

moral indenizável pela conduta negligente do banco com prejuízo para a 

parte autora que se viu privada de parte de sua pensão do INSS. - Na 

fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve 
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pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista 

que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por 

outro, ela não pode se tornar fonte de lucro. (TJ-MG - AC: 

10000170677165001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 

01/10/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/10/2017). Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo 

que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada na exordial. Por outro lado, diga-se, o deferimento da 

tutela provisória não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. ISTO POSTO, defiro 

PARCIALMENTE a liminar pleiteada e DETERMINO que o demandado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos mensais em folha de 

pagamento do autor, referentes ao empréstimo financeiro de R$ 4.563,50 

(quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), 

contrato nº 171454654, data da inclusão 06/08/2019, cuja parcela mensal 

é de R$ 124,03 (cento e vinte e quatro reais e três centavos), sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da obrigação 

controvertida na liça. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos termos do 

art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 21 de MAIO 

de 2020, às 09h, a qual será realizada na Central de Conciliação e 

Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 

partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

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

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

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

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

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

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

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE 

ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA 

ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE 

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

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

CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso 

pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação 

expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no 

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

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

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

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

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

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

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

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

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

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

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem;
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NIVALDO APARECIDO SABINO BARRETO (REQUERENTE)
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000097-35.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: NIVALDO APARECIDO SABINO BARRETO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. NIVALDO APARECIDO SABINO 

BARRETO ajuizou a presente AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA COM 

PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA em face de BANCO DO 

BRASIL S.A., ambos qualificados. Alega, em síntese, que, em 30/12/2015, 

através de uma revendedora de veículos automotivos efetivou a compra 

de uma caminhonete Toyota/Hilux SR A/T 4X4, entregando ao revendedor 

três cheques. Ocorre que por motivos diversos a compra não foi efetivada 

e as partes realizaram um distrato. Entretanto, a revendedora de 

automóveis já havia custodiado ao banco requerido dois dos três cheques 

que tinha recebido do autor. Alega que tentou por diversas vezes reaver 

os cheques através da revendedora, mas não obteve sucesso. Tendo em 

vista a unificação de regime trazida pelo NCPC, estabelecendo os mesmos 

requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela satisfativa, a 

presente demanda fora recebida como AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA. Assim, em sede de antecipação de tutela requereu 

que o banco requerido se abstivesse de realizar o protesto dos cheques, 

bem como não procedesse com a inclusão de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, o que restou INDEFERIDO no ID. 1407561. No Mérito, 

postula pela confirmação da tutela e consequente procedência da ação e 

a condenação do requerido em custas e honorários processuais. Anexou 

documentos. Regularmente citado, o requerido apresentou Contestação 

(ID. 1507628), alegando sua ilegitimidade passiva e, ao final, pugnando 

pela improcedência dos pedidos, juntando ainda documentos. O autor 

apresentou impugnação (ID. 1542056). Intimados a manifestar-se acerca 

da produção de provas, apenas o autor o fez, postulando pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 12878624). Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. No presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que se trata de matéria de direito e de fato, que não 

demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de convicção 

até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o seu seguro 

desate, impondo-se o julgamento antecipado da lide, o que passo a fazer. 

De proêmio, ressalto não haver que se falar em ilegitimidade, ao passo 

que, mesmo estando os cheques tão somente custodiados ao banco 

requerido, este seria o responsável pela sua cobrança. Aliás, embasando 

o entendimento, transcrevo, ainda, a 24ª cláusula do Contrato Para 

Desconto de Cheques (ID. 1507645) firmado entre banco requerido e a 

empresa Guerine de Souza LTDA ME: “Sem prejuízo do exercício do direito 

de regresso contra o FINANCIADO [Guerine de Souza LTDA ME] ou 

endossante, decorrente do presente Contrato, o FINANCIADOR [BANCO 

DO BRASIL S.A.] reserva-se à faculdade de usar as medidas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis contra o emitente do cheque [NIVALDO APARECIDO 

SABINO BARRETO] que não for pago pelo banco sacado nas respectivas 

datas de compensação.” Cite-se: Duplicata. Endosso. Legitimidade passiva 

da instituição financeira endossatária. Ação declaratória de inexigibilidade 

do título. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedentes da Corte, a 

instituição financeira endossatária é parte legítima passiva para a ação 

declaratória de inexistência do débito e de sustação dos protestos. 2. 

Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp n. 151187/MG, 3ª Turma, 

Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 09.02.99). (Grifamos). Sendo 

assim, se o requerido é o único responsável pela cobrança dos títulos, 

teve participação direta no negócio como um todo, constituindo dessa 

forma, parte passiva legítima para figurar neste feito. Passando ao mérito 

da demanda, pelas razões e direito elencado nos autos, entendo que as 

alegações do autor não merecem prosperar. Isto porque, o autor 

reconheceu expressamente em sua petição inicial que os cheques foram 

entregues a pessoa divergente do réu, qual seja: Souza e Guerini de 

Souza LTDA-ME. Uma vez ocorrido o distrato, em 20/01/2016 (ID. 817341), 

o próprio documento dava ciência ao autor de que seus cheques tinham 

sido entregues em custódia, bem como se responsabilizou a empresa 

Souza e Guerini de Souza LTDA- ME em “resgatar e devolver ao 

comprador os cheques acima citados [...] até o dia 28/01/2016.” 

(Grifamos). Dessa forma, era de responsabilidade da acordante e não do 

réu de realizar a devolução dos cheques, inclusive condição aceita pelo 

autor, uma vez que assinou o documento, com reconhecimento de firma, 

não sendo alegado qualquer vício presente. Assim é o entendimento dos 

Tribunais: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DISTRATO – 

VALIDADE – CLÁUSULAS ADMISSÍVEIS ANTE A FALTA DE VÍCIO DA 

VONTADE – RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO – BENS DISPONÍVEIS 
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– SENTENÇA CONFIRMADA - APELO REPELIDO. (TJ-SP 

10027972120168260082 SP 1002797-21.2016.8.26.0082, Relator: Giffoni 

Ferreira, Data de Julgamento: 31/08/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/08/2017). E mais: DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. 

DISTRATO. QUITAÇÃO GERAL. VALIDADE. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS. INOCORRÊNCIA. I. A 

incorporadora é parte legítima para a causa que tem como objeto a 

restituição da comissão de corretagem e a indenização de prejuízos 

alegados pelo promitente comprador. II. Ressalvada a nulidade de 

disposições abusivas, o Código de Defesa do Consumidor não impede que 

os contratantes transijam validamente ou realizem distrato de acordo com 

os seus interesses. III. A transação e o distrato envolvem naturalmente 

concessões recíprocas que, salvo manifesta abusividade, não podem ser 

consideradas ilegais. IV. Não pode ser considerada inválida renúncia à 

restituição da comissão de corretagem inserida em contexto contratual 

amplo no qual o consumidor é dispensado do pagamento dessa mesma 

verba na aquisição de outra unidade imobiliária, obtém considerável 

desconto e é desonerado da cláusula penal que poderia ser aplicada. V. 

Não exorbita dos parâmetros éticos do processo a parte cuja atuação 

processual não revela temeridade ou má-fé. VI. Recursos conhecidos e 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o s .  ( T J - D F  2 0 1 4 0 1 1 1 7 0 5 1 8 7  

0043002-60.2014.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data 

de Julgamento: 31/05/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 06/06/2017 . Pág.: 779/792). (Grifamos). Dessa forma, 

e por tudo mais que constam dos autos, não há como prosperar o pedido 

do autor. 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. 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, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. 

C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001329-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MAICON GOMES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001329-14.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JEAN MAICON GOMES DA ROCHA REU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. JEAN MAICON GOMES DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou perante este juízo com a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, 

também qualificada. Alega, em síntese, que a requerida teria lançado 

indevidamente seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, em razão 

de um débito de R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete 

centavos), o qual seria inexistente, e atinente ao contrato de nº 

0243593455, jamais contratado. Por conta de tais fatos, requereu a 

concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos 

de restrição ao crédito, o que restou DEFERIDO no ID. 11965627. Pede ao 

fim a declaração de inexistência do débito litigioso, bem como a 

condenação da requerida em indenização por danos morais no importe de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de verbas e honorários 

devidos. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera 

(ID. 12748354). A requerida contestou no ID. 12486491, defendendo a 

regularidade dos serviços prestados, a inexistência de dano moral e, ao 

final, pugnando pela improcedência dos pleitos insertos na exordial. Em 

sede de impugnação, o autor rebateu as alegações da parte requerida e 

reiterou os pedidos iniciais (ID.13508319). Instadas a manifestarem 

interesse na produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 16168931 e 16184247). É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. No presente caso o deslinde da controvérsia não 

exige dilação probatória, eis que se trata de matéria de direito e de fato, 

que não demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o 

seu seguro desate, impondo-se o julgamento antecipado da lide, o que 

passo a fazer. Em face da ausência de questões instrumentais a serem 

enfrentadas neste processo, passo desde logo ao julgamento do mérito da 

lide. Compulsando os autos, verifico que o autor carreou aos autos o 

registro da negativação junto ao SERASA, derivada de suposto débito 

junto à requerida no montante de R$ 104,97 (cento e quatro reais e 

noventa e sete centavos), com vencimento em 21/04/2015 e data de 

inclusão 11/09/2015 (ID. 11955659), o qual alega desconhecer. A 

requerida, por sua vez, colacionou aos autos Print Screens de telas de 

computador de seu sistema interno (ID. 12486491), nada mais. Cabe 

salientar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII), 

assim como não tem o condão de eximir a parte autora do dever de 

produção de prova condizente com o direito vindicado (art. 373, do CPC), 

não desobriga a parte requerida de explicitar fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos desses direitos. Aos autos, deveria a parte 

requerida trazer não apenas fatos que desconstituíssem as alegações 

autorais, mas provas acerca da regularidade contratual, o que não fez, 

limitando-se a colacionar Print Screens de seu sistema interno, nada mais. 

Aliás, sequer trouxe aos autos eventual contrato entabulado entre as 

partes. Inobstante meros Print Screens não se prestarem a abalizar a 

narrativa de regularidade contratual, consistindo só e tão somente em 

prova unilateralmente produzida, inconteste que servem, muito menos, 

para atestar que o consumidor, parte vulnerável, tenha anuído com 

eventual contratação, mormente porque desprovida de qualquer outra 

prova documental dotada de robustez. Logo, em que pesem as alegações 

da requerida, deixou ela de comprovar a ciência e anuência autoral em 

relação a suposto contrato ou mesmo sua solicitação nos moldes 

informados, ônus que lhe competia. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORA QUE ADUZ NÃO TER 

EFETIVADO A CONTRATAÇÃO QUE GEROU A INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ PARA VER 

RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELA DO SISTEMA 

INTERNO DA APELANTE (PRINT SCREEN), POR SI SÓ, NÃO SE CONSTITUI 

EM MEIO HÍGIDO DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO 

NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA (TJ-SC - RI: 

03019284820168240020 Criciúma 0301928-48.2016.8.24.0020, Relator: 

Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 31/10/2017, Quarta 

Turma de Recursos - Criciúma). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA QUE DECLAROU 

A PRESCRIÇÃO DECENAL DOS VALORES COBRADOS PELA 

CONCESSIONÁRIA. APELO PUGNANDO O RECONHECIMENTO DE CAUSA 

INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DE PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. TODAVIA, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE 

ACERTO BILATERAL ENTRE AS PARTES NESSE SENTIDO. FOTO DA TELA 

DE COMPUTADOR, PRINT SCREEN, QUE NÃO POSSUI FORÇA 

PROBATÓRIA, MORMENTE VINDO AOS AUTOS SOMENTE COM A 

APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA DA 

PRESCRIÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO CPC/15. ADEMAIS, DEVE-SE OBSERVAR O CARÁTER 

VINCULANTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1117903/RS. 

PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DAS TARIFAS PELO SERVIÇO DE ÁGUA E 

ESGOTO QUE OBEDECE A REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002, SENDO, PORTANTO, DECENAL. PRECEDENES STJ E TJRJ. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RJ - APL: 00139355720188190007, Relator: 

Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 

22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITO EM 

CONTA BANCÁRIA. ADUZ O RECLAMANTE DESCONHECER A ORIGEM DO 

DÉBITO EFETUADO EM SUA CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO CDC. 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECLAMADA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. PRINT SCREEN DE TELA. PROVA 

UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. 
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FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR ARBITRADO EM R$ 6.000,00. MONTANTE DENTRO DOS 

PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, 

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. (TJ-PR - RI: 

004256827201581601820 PR 0042568-27.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 

10/06/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/06/2016). 

(Grifamos). Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que a 

requerida não logrou êxito em demonstrar a formalização do contrato nos 

moldes informados e a regularidade da negativação, mister se faz o 

acolhimento da pretensão autoral. Portanto, a declaração de inexistência 

do débito apontado na inicial é medida que se impõe. Pelo exposto, resta 

evidenciado que a inscrição do nome do autor no cadastro negativo 

ocorreu com fundamento em débito irregularmente cobrado, o que, de 

consequência, faz configurar o dano moral, pois ultrapassa os limites de 

um mero aborrecimento e do aceitável, restando somente fixar o valor 

indenitário decorrente de tal lesão imaterial. Em consequência, devida é a 

condenação da requerida no pagamento de danos morais ao autor, uma 

vez que configurada a prática de ato ilícito, nos termos do artigo 927 do 

Código Civil, já que esta agiu com negligência, conforme exposto acima. O 

direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de 

dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos 

Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a 

respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira 

comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na 

resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado 

na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do 

dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...’” (In 

“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Ressalte-se que 

não prospera a alegação da requerida de que a autora não comprovou o 

dano causado, uma vez que nos casos de inclusão indevida nos 

cadastros de proteção ao crédito o dano moral é presumido. Corroborando 

tal linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA. 

IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido 

de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, 

prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em 

que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a 

conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do 

recorrido em cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. 

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp 

332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221). (grifamos) No que se refere 

ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam 

que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na imagem da vítima 

(pessoa jurídica) e nas suas relações comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pela autora foi resultante da conduta negligente 

referenciada do demandado, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

autor. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em 

importe inferior ao pleiteado pela requerente não pode ser considerada 

sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca.” (destaque nosso) Nesta quadra calha a fiveleta 

transcrever o julgado abaixo que estabelece os termos iniciais a serem 

observados no que pertine a incidência da correção monetária e de juros 

moratórios em casos como o presente de responsabilidade 

extracontratual, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A orientação deste 

Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o termo a quo da 

correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum 

da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento 

danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 

Embargos acolhidos.[1] (grifo nosso) DIANTE DO EXPOSTO e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR inexistente o débito de 

R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos) atinente ao 

contrato de nº 0243593455, confirmando-se a decisão liminar proferida no 

ID. 11965627, e, pelos mesmos fundamentos, para CONDENAR o 

requerido a indenizar o autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. 

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] EDcl no REsp 615.939/RJ, Rel. Ministro 

CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.09.2005, DJ 10.10.2005 

p. 359.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004748-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004748-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDRO FERREIRA DA COSTA REU: OMNI FINANCEIRA S/A 

Vistos etc. PEDRO FERREIRA DA COSTA deduziu a ação referenciada em 

face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos 

qualificados. O feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 25501236, 

as partes noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua 

homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

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

celebrado entre as partes no ID. 25501236, 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 C.P.C. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

acordo em comento. Preclusas as vias recursais, arquive-se, mediante as 

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

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001892-37.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (TESTEMUNHA)

ELIZETE RAMALHO GERINO (TESTEMUNHA)

FABRICIO JOSE RODRIGUES BADOTTI (TESTEMUNHA)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA ESTEVAO ABELIN (REQUERIDO)

LIDIA MIGUEL (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO POSSIEDE ARAUJO OAB - MS17700 (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE DA SILVA OAB - MS6389 (ADVOGADO(A))

ALBERTO ORONDJIAN OAB - MS5314 (ADVOGADO(A))

HELDER LUIZ DE CAMPOS SOARES OAB - MS5661 (ADVOGADO(A))

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA OAB - MS12819 (ADVOGADO(A))

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1001892-37.2020.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 22 de maio de 2020 às 15h00, para oitiva das 

testemunhas Fabrício José Rodrigues Badotti, Erlan de Oliveira Costa e 

Elizabete Ramalho Gerino. Intime as testemunhas, observando o endereço 

no Id. 28984861. Informe ao Juízo deprecante a data da audiência. Intime 

os advogados via DJE. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002365-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO CARDOSO (REQUERIDO)

URBANO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002365-23.2020.8.11.0003 Vistos etc. Promova Sra. 

Gestora a inclusão da cônjuge do requerente, Sra. Luzia Nascimento 

Matiussu no polo ativo da lide. 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, 15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES SAMPAIO (EXECUTADO)

INDUSTRIA DE MOVEIS SANSAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1001886-30.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime o exequente, na pessoa do patrono constituído 

para proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001940-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GIOVANE DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1001940-93.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime o requerente, na pessoa do patrono constituído 

para proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001983-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA GOMES DA SILVA OAB - 000.722.091-00 

(REPRESENTANTE)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001983-30.2020.8.11.0003 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, 
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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, 15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002017-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DIAS SELICANI (EMBARGANTE)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002017-05.2020.8.11.0003 Vistos etc. I - 

Compulsando o caderno processual verifica-se que a petição de Id. 

29053968 veio desacompanhada de instrumento de procuração. Dessa 

forma, intime o subscritor da inicial, pelo DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual nos autos, vez que não 

consta nenhum substabelecimento ao mesmo. II - Intime os embargantes, 

na pessoa de seu patrono regularmente constituído, para, no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, atribuindo à causa o mesmo valor da ação 

de execução (nº. 1008911-31.2019.8.11.0003), sob pena de indeferimento 

do pedido (art. 320 e 321, ambos do CPC). III – Ainda, intime-o para que no 

mesmo prazo alhures concedido, junte aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, nos termos do 

artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. IV - Cumpra. Rondonópolis-MT, 

15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002029-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MARINGOLO (REQUERENTE)

LAURICE MARIA GONCALES FIN MARINGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURICE MARIA GONCALES FIN MARINGOLO OAB - MT18433/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSE PIMENTEL LOPES (REQUERIDO)

NELSON PEREIRA LOPES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002029-19.2020.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requerentes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando não 

terem condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. A 

gratuidade da justiça antes era matéria regulamentada pela Lei 1.060/50, 

contudo, o artigo 1.072, III, do Código de Processo Civil de 2015, revogou 

parcialmente esta lei, conforme disciplina os artigos 98 a 102. Dispõe o art. 

98, caput, do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito a gratuidade da 

justiça”. A esse respeito, o CPC, ao regulamentar o instituto da gratuidade 

da justiça, consolida entendimentos firmados nos tribunais pátrios e cria 

novos instrumentos que passam a reger o direito fundamental da justiça 

gratuita. O § 1º, do artigo 98, do CPC, disciplina que a Justiça Gratuita 

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

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

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

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

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

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

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

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, incluiu 

entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica na forma 

integral e gratuita aos que efetivamente comprovarem insuficiência de 

recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao 

direito de livre acesso ao Poder Judiciário. Isto porque a simples 

apresentação de declaração de hipossuficiência financeira não reflete a 

verdadeira situação econômica da parte, sendo necessário que traga 

elementos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais 

resultará em prejuízo ao seu sustento e de sua família. Nesse sentido, é o 

entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe. (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 13645/2017, 

DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). Dessa forma, determino que os requerentes comprovem o 

estado de sua miserabilidade financeira, juntando aos autos cópia de suas 

três últimas declarações de imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002070-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXSONER CARDOSO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº.1002070-83.2020.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 
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proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002105-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W M RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

WAGNER MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002105-43.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002125-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C BRASIL LTDA. (REU)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002125-34.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002168-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES FEITOSA (TESTEMUNHA)

GERCILIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1002168-68.2020.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 22 de maio de 2020 às 14h00, para oitiva da 

testemunha Edson Alves Feitosa Requisite a testemunha, observando o 

endereço no Id. 29157233. Informe ao Juízo deprecante a data da 

audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002209-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO J. BENEZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002209-35.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

15 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003276-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REU)

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA ARRUDA SILVEIRA OAB - MG102937 (ADVOGADO(A))

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1003276-74.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 
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parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

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

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

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003276-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REU)

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA ARRUDA SILVEIRA OAB - MG102937 (ADVOGADO(A))

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

 

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

as partes APELADAS para apresentarem contrarrazões, no prazo legal, 

ao recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002354-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º 

1002354-33.2016.8.11.0003 Visto em Correição. Para melhor elucidação 

dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em diligência e 

determino que o autor traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia 

do extrato do histórico de contas. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 

de agosto de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002354-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003607-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUESSI DE FATIMA CIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012484-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA ID. 29281110 - requerendo o que de direito para o regular 

prosseguimento da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000862-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006608-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELIO NUNES DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-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))

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PARMEZIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (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))

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001270-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006117-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VIEIRA (REU)

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA SAUNER POSSE OAB - PR35249 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SALVADOR DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001687-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001461-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FREITAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA COBERTURA DA SORTE LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE CRISTINA BERTE OAB - MT18455/O (ADVOGADO(A))

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001786-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINS DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE LEMES OAB - SP255888 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE CONSTANTINO DI COLLA (REQUERIDO)

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (REQUERIDO)

OCIMAR MIGUEL DI COLLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR OAB - SP214264 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE CHELLI OAB - MT22114-A (ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES OAB - SP209083 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL MORTARI LOTFI OAB - SP236623 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DATA 

DESIGNADA PARA INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS EM 11 DE MARÇO 

DE 2020, ÀS 14:00 HORAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO ID. 29260121.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007967-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALMINDO DE MORAES DELGADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1007967-97.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 18190901, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 14h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005872-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

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

 

CD. PROC. 1005872-94.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 18891159, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 14h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001757-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA BATISTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1001757-93.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 14937346, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1008024-18.2017.8.11.0003

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))

 

CD. PROC. 1008024-18.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 21597854, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015216-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON BRASIL ZUCATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1015216-31.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002238-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MOREIRA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO VARGAS CAETANO (REQUERIDO)

MARIA VARGAS CAETANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1002238-85.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002239-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSOMAR JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIOTECNICA - TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA (REU)

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002239-70.2020.8.11.0003 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, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002263-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAFAEL BIZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002263-98.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa da patrona constituída nos autos para emendar a inicial, 

juntando histórico de contas pagas da UC nº. 6/100745-9, bem como cópia 

legível das faturas que pretende discutir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 

17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002252-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLEANE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002252-69.2020.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito para 

cumprimento de sentença. Intime o requerido por edital, para pagamento do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 

10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, IV e 523, §1º, do CPC. Havendo o 

decurso do prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência 

da multa e dos honorários acima fixados e expeça mandado de penhora e 

avalição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios, incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, a devedora apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime a devedora, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-a, via ARMP. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge da parte 

devedora, se casado for (art. 841 e 842, do CPC). Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002303-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA FACIFARMA LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1002303-80.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001632-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIN GERALDO DE ALMEIDA CURI MUSSI (ESPÓLIO)

JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001632-57.2020.8.11.0003 Vistos etc. Por se tratar 

de execução de título extrajudicial (Termo de Ajustamento de Conduta – 

TAC), é perfeitamente possível a cumulação de pedidos, vez que ambos 

estão inseridos no Título II, do CPC, que disciplina acerca das diversas 

espécies de execução, sendo no presente caso pedido de execução da 

obrigação de fazer e execução por quantia certa. Assim: Cite a devedora 

(art. 815, CPC) para satisfazer a obrigação, nos termos de ajustamento de 

conduta e descritos nos itens “a.1”, “a.3”, “a.4”, “a.5”, “a.6”, “a.7”, “a.8”, da 

exordial em prazo imediato, e item “a.2” da exordial, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena da multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

limitando-se a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em conformidade com o art. 

814, do CPC. Se não houver o cumprimento voluntário, ouça o credor para 

possibilidade de aplicação do artigo 816 e seguintes, do CPC. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002036-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILLU YURI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002036-11.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, comprove a mora nos termos do artigo 

2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 321, CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002119-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO J. BENEZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002119-27.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002154-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON WILKER DE MORAES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1002154-84.2020.8.11.0003 Vistos etc. Expeça um só 

mandado de busca e apreensão do veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 

C.STYLE/C.PLUS 1.6 FLEX 16V AU, ano 2015/2015, cor BRANCO, chassi 

9BHBG51DBFP515535, placa FPO -6148, nº Renavam 01068330420 , e de 

citação da parte devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, 

conforme estabelece a nova redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 . Formalizada a busca e 

apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de 

depósito, compromissando-o. Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. Faça consignar ainda, que a resposta poderá 

ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de 

purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). Instrua o mandado com cópia da 

inicial (Id. 29152972). Cumprido o mandado devolva ao Juízo Deprecante 

com as nossas homenagens. Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002032-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSEI VERONICA VIDOTTI FREITAS - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR ALBERTO NERYS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 35 de 395



MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 002032-71.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

embargante, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, atribuindo à causa o mesmo 

valor da ação de execução (nº. 1001210-19.2019.8.11.0003), sob pena 

de indeferimento do pedido (art. 320 e 321, ambos do CPC). Ainda, intime-a 

para que traga aos autos, no mesmo prazo supra, cópia de suas três 

últimas declarações do imposto de renda, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Cumpra. Rondonópolis – MT, 17 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002395-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 12395-58.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

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

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

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

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003984-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FREIRES RAIMUNDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TEODORO MOREIRA OAB - PR73768 (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1003984-27.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 18113338, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 14h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016330-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALI KHALIL ZAHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016330-05.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia o parcelamento do valor das custas em seis parcelas (Id. 

28155473). Assim, considerando que a lei processual permite o 

parcelamento das custas, conforme dispõe o artigo 98, § 6º, do CPC, 

defiro o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas. 

Intime a autora na pessoa da patrona constituída para juntar aos autos o 

comprovante da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias (art. 290, 

do CPC). Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016107-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016107-52.2020.8.11.0003 Vistos etc. Proceda a 

vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 

1004031-64.2017.8.11.00003 Recebo os embargos para discussão. Deixo 

de conceder o efeito suspensivo haja vista que ausentes os requisitos 

legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do 

CPC/15. Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). Apresentada a impugnação, ouça o 

embargante, e após, voltem-me conclusos. Rondonópolis - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014995-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FORTIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINO CAETANO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014995-48.2019.8.11.0003 Vistos etc. Oficie ao 

Juízo Deprecante solicitando cópia da petição inicial, decisão liminar e 

demais documentos, para posterior cumprimento da Carta Precatória. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016295-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOLDURAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLEE KELRY MENDES FREITAS OAB - GO48264 (ADVOGADO(A))

LORENA DE OLIVEIRA MARTINS OAB - GO48159 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO FERREIRA (EXECUTADO)

ALEXANDRO FERREIRA - ESTOFADOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016295-45.2019.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. II - Cite o executado para 

pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. III - Fixo os honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 
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No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos 

pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser 

elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando rejeitados os 

embargos à execução ou ao final da execução levando em consideração 

o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do 

CPC). IV - Não formalizado o pagamento do débito e não havendo 

nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a penhora e 

avaliação de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do valor 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 

V – Se o devedor não for encontrado no momento da diligência, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, por duas 

vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a 

citação com hora certa (art. 830,do CPC). VI – Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. VII – Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VIII – Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. IX –Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016349-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROBERTO LORO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016349-11.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

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

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

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

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

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

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

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

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

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

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

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

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

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

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

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

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

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

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

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

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

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004974-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYSA WOLF CHARANEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1004974-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 20356430, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005227-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

DEIVID RECH DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Vistos etc. Cumpra a determinação proferida no termo de audiência em 

anexo. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002193-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (LITISCONSORTES)

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o : 

1002193-23.2016.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência, e mídia em 

áudio e vídeo. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BLETRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000920-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE OAB - SP357491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (REQUERIDO)

BOM RETIRO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

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

também, EFETUAR PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO ID. 28587878.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005821-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE LIMA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o : 

1005821-83.2017.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência 

RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005413-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGISBERTO LEITE DA SILVA - ME (REU)

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SABIONE OAB - SP182939 (ADVOGADO(A))

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005413-29.2016.8.11.0003. 

Segue anexo termo de audiência. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007029-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA LORENA BATISTA BORGES (REQUERIDO)

 

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. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007299-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELY PAZ LANDIM DE CASTRO (AUTOR(A))

ZUILDE LARA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

BENEDITO PEREIRA MAIA (AUTOR(A))

FRANCISCA PAIXAO LOURENCO LOPES (AUTOR(A))

LUIZA TEIXEIRA BELEM (AUTOR(A))

ANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA ALICE MOREIRA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES NASCIMENTO (AUTOR(A))

LUCINEIDE AGUIAR HERCULANO (AUTOR(A))

GERALDA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

ALCIDES DA COSTA VIEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO LUIZ MOREIRA (AUTOR(A))

DONZELAIDE GOMES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007299-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. O banco 

requerido alega em sua peça defensiva, a litispendência em relação as 

autoras Francisca Paixão Lourenço Lopes e Lucineide Aguiar Herculano, 

vez que nos processos de nº. 6946-16.2011.811.0003 (3ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT) e nº. 002627-79.2014.4.01.3602 (1ª Vara Federal de 

Rondonópolis/MT) pretendem o pagamento da mesma cobertura 

securitária. Em razão dos mesmos imóveis. Dessa forma, intime o 

requerido para que traga aos autos, cópia do andamento processual dos 

referidos processos para comprovar o alegado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008551-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR (EXEQUENTE)

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA OAB - MT8064-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. 27353602 e pagamento do débito, no valor de R$ 

242.518,61, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa 

de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1003630-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANISIO FROELICH (AUTOR(A))

ROMEU FROELICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003630-94.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 
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princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

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

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

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003615-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALI KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CORVIC DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE CEREAIS LTDA - ME 

(REU)

VICTOR ELIAS DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003615-33.2016.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito para 

cumprimento de sentença. Intime o executado, por ARMP, no endereço 

constantes aos autos, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §4º e 523, §1º, do CPC. Havendo o decurso do prazo sem o 

pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e dos 

honorários acima fixados e expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. Efetuado o 

pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios, incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, a devedora apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, por 

meio de seu patrono constituído e caso não possuam, intime-os, via ARMP. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge da parte 

devedora, se casado for (art. 841 e 842, do CPC). Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001944-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAXIMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ OAB - MT22861/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001944-33.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para retirada do protesto 

descrito na exordial, sob a alegação de que o título negativado se 

encontra devidamente liquidado. Ainda, alega houve atraso em algumas 

parcelas, com o protesto de seu nome, no entanto o financiamento foi 

devidamente quitado, e mesmo assim não houve a baixa do referido 

protesto até a presente data. Que em virtude disso, pleiteia indenização 

por danos morais. 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. Restou demonstrado a probabilidade 

do direito invocado, vez que o título foi liquidado O risco da ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante 

abalo de crédito. Ex positis, concedo em parte a tutela antecipada de 

urgência, para suspender os efeitos do protesto referente ao título 

descrito na certidão de protesto - Num. 29007180 - Pág. 1, até a decisão 

final de mérito. Oficie ao Segundo Tabelionato de Notas e de Protestos de 

Títulos de Pedra Preta/MT, para cumprimento da tutela deferida. 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, 18 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001659-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON FUAD PEREIRA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA OAB - MT25633/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001659-40.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida 
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promova a exclusão de seu nome e CPF do Sistema de Informações de 

Crédito do Banco do Brasil – SCR, conforme narrado 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 os fatos, observa-se que o demandante 

demonstrou, apenas, a aparência da probabilidade de seu direito, 

entretanto, não comprovou a ocorrência do perigo do dano ou o risco do 

resultado útil do processo. Assim, neste momento processual não se 

vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que 

permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de 

impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, na ausência de 

provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela 

provisória de urgência. 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, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003067-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETTE DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000862-06.2016.8.11.0003. Vistos etc. Homologo o valor 

dos honorários periciais arbitrados no Num. 25873262 - Pág. 4, nos termos 

do artigo 465, §3º, do CPC. Considerando que já houve o depósito dos 

honorários (Num. 28951721) e inclusive a designação de data para a 

realização dos trabalhos (12.03.2020 - Num. 29106738), intime as partes, 

na pessoa de seus patronos constituídos nos autos, para que tomem 

ciência do ato e, os assistentes técnicos para início dos trabalhos, caso 

indicados. A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 20 

(vinte) dias, contados do início dos trabalhos. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013285-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO DASSOLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1013285-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica de sua 

unidade consumidora, vez que as faturas com vencimento em 20.09.2019 

foram emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, para cobrança 

de "recuperação de consumo" no importe de R$ 1.434,85 (um mil 

quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 

1.498,63 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e três 

centavos). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido 

pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, deu-se de forma 

unilateral, restando identificada como cobrança de “recuperação de 

consumo” conforme se vê nas faturas constantes no Id. 25396618 e Id. 

25396616 sendo, portanto, discutível o valor do parcelamento nas faturas 

de energia objeto da lide. O usuário dos serviços não pode ser compelido 

a pagar o débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi 

emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação 

mediante corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação 

nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da 

legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 

porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 

para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL 

– (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA 

DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado 

se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente 

e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por 

meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 

20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, 

Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento 

de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 
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12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo parcialmente a tutela provisória de urgência, tão somente 

para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na UC nº. 6/2523337-0, sobre as faturas 

aima mencionadas. Para o caso de descumprimento, fixo multa por hora, 

no montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

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

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

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

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

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

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

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

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

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

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

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

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

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

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

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

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

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

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

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

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

gratuita, haja vista presentes os requisitos legais. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000141-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA OAB - RJ106736 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000141-20.2017.8.11.0003. Vistos etc. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra 

a CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A. A requerida opôs embargos 

de declaração em face da decisão que rejeitou a preliminar de 

incompetência da Justiça Estadual. Ato contínuo a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT, compareceu espontaneamente aos autos 

e manifestou seu interesse na demanda (Num. 21838993). O 

representante do Ministério Público pugnou pela remessa dos autos para a 

Justiça Federal (Num. 23717397). Vieram-me os autos conclusos. Decido. 

Conforme consta nos autos, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT manifestou seu interesse de ingressar na presente 

demanda. Assim, a matéria deve ser posicionada, necessariamente, de 

acordo com a norma prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que 

estabelece a competência da Justiça Federal, nestes termos: “Aos juízes 

federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho;” Assim, com o ingresso da ANTT na condição de 

assistente simples da requerida, o feito deve ser apreciado pela Justiça 

Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, 

conforme entendimento do STJ, no julgamento do Conflito de Competência 

nº 122253, de que foi Relatora a eminente Ministra Nancy Andrighi, de cujo 

voto extrai-se os seguintes ensinamentos: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, AJUIZADA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. 

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DELEGADA PREVISTA NO ART.109, § 

3º, DA CF. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

ARTIGOS ANALISADOS: 109, § 3º, DA CF E 122 DO CPC. 1. Conflito de 

competência concluso ao Gabinete em 23.08.2012, no qual se discute a 

competência para julgar apelação interposta contra sentença proferida 

pelo Juízo Estadual no exercício da competência constitucional delegada 

prevista no art. 109, § 3º, da CF. Ação de indenização por danos materiais 

e compensação por danos morais ajuizada em 05.08.2009. 2. Em razão da 

inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de previsão legal que permita 

à Justiça Estadual, no exercício da competência delegada prevista no § 3º, 

do art. 109, da CF/1988, processar e julgar ação indenizatória em que 

figure como ré empresa pública federal, prevalece a regra do art. 109, inc. 

I, da CF/1988. 3. Tendo em vista que a ação já foi julgada pelo juízo 

incompetente, a solução mais consentânea com os princípios da 

celeridade e da economia processual consiste em anular os atos 

praticados pelo juízo estadual, remetendo-se os autos ao juízo 

competente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 

Federal. (STJ, 2ª Seção). (grifei) Em razão disso os embargos de 

declaração opostos nos autos, perdeu seu objeto, motivo pelo qual deixo 

de apreciá-lo. Posto isso, declino da competência para processar e julgar, 

a presente demanda, ao Juízo da Seção Judiciária Federal desta Comarca. 

Remeta o feito ao Juízo da Seção Judiciária Federal desta Comarca, 

procedendo a Sra. Gestora os atos necessários para a redistribuição do 

feito. Comunique ao e. TJMT nos recursos de Agravo de Instrumento 

interpostos pela ré e pendentes de julgamento. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LICIENI SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000281-88.2016.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos e com o fito de evitar o enriquecimento sem causa, 

converto o julgamento em diligência e determino que a requerida traga 

cópia detalhada das faturas do período de dezembro/2013 a outubro de 

2014, bem como cópia do contrato firmado entre as partes e/ou 

requerimento que ensejou a instalação da linha telefônica e o termos de 

instalação e desinstalação da linha, inclusive a cópia dos documentos 

apresentados em ambos os atos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo a 

documentação, dê-se vista a demandante e, após voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004123-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR AIRES FONTOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004123-08.2018.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que 

houve o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pela requerida no quantum de R$ 3.857,87 (Num. 28018385). 

Consta ainda concordância da parte credora em relação aos valores, 

motivo pelo qual determino a expedição de alvará para levantamento da 

quantia de R$ 3.857,87 (três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e sete centavos) e seus acréscimos, na conta bancária indicada 

no Num. 28096269. Satisfeita a obrigação com o valor supra, 

desnecessária a apreciação do pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o feito ser encaminhado ao departamento competente para as 

providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004629-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004629-52.2016.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela requerida (Id. 

4448339), haja vista estarem presentes os requisitos legais. 2.0 - Tendo 

em vista a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 25299528), dou o 

processo por saneado. Fixo os pontos controvertidos da demanda na 

prova do dano e do nexo causa. Defiro a produção da prova testemunhal. 

Designo audiência de instrução para o dia 1° de junho de 2020 às 14h00. 

Intime os autores, pessoalmente, para comparecem ao ato para prestarem 

depoimentos pessoais, advertindo-as que o não comparecimento ou 

havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos 

termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão depositar o rol de 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 

450, do CPC, vez que o referido parágrafo prevê que o prazo não superior 

a 15 dias. Quando do depósito do rol deverá informar qual das 

testemunhas será intimada pela própria parte; qual comparecerá 

independente de intimação; e qual deverá ser intimada por via judicial, nos 

termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo que para o caso de intimação 

por via judicial deverá depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 

05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 17 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001395-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILIO BALBINOTTI FILHO (REQUERIDO)

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001395-57.2019.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, designo o 

dia 08 de maio de 2020 às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime 

as partes, na pessoa dos seus respectivos advogados, para 

comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir ou, poderão 

fazer-se presentes acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001979-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. BEZERRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001979-90.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo 

autor. II – Deixo de determinar a restrição judicial, com a utilização do 

Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14,, 

vez que o bem alienado se trata de GERADOR FOTOVOLTAICO que não 

possui registro junto ao DETRAN. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004 . IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 
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depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002072-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002072-53.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (PLACA NTS 7573), 

objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o 

§9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004 . IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, a devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis – MT, 17 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007806-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VICENTINA FRANCISCO GARCIA (AUTOR(A))

CIDVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

IVONE DOS SANTOS NEIVA (AUTOR(A))

ROSELI MALICE CARDOSO (AUTOR(A))

CARLOS FERREIRA VIEIRA (AUTOR(A))

VALDIRENE LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RAFAEL FERREIRA MORAES (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO CARDOSO PEREIRA (AUTOR(A))

DILCE DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

ZITA DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

LURDES ASSUNCAO BRAGA (AUTOR(A))

TALITA MORGANA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA CARNAUBA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DA COSTA (AUTOR(A))

GELZAIR MAGALHAES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007806-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando 

o caderno processual, observa-se que o objeto da presente lide refere-se 

à responsabilidade securitária, com objetivos de indenização por danos 

nos imóveis dos autores, decorrentes de má construção; imóveis estes 

adquiridos mediante financiamento do Sistema Financeiro da Habitação, do 

qual o seguro que pleiteiam cobertura é compulsório. Na peça defensiva, a 

demandada Caixa Seguradora alegou a incompetência absoluta da Justiça 

Estadual, ante a legitimidade passiva da CEF e da União em razão do 

interesse público; ilegitimidade passiva e ativa; falta de interesse de agir; e 

denunciação da lide. A requerida Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros, aduziu a legitimidade passiva da CEF e a necessidade da 

intervenção da União em razão de manifesto interesse público; inépcia da 

inicial; ilegitimidade ativa; falta de interesse de agir; prescrição, e 

denunciação da lide. O requerido Itaú Seguros S/A, alega a necessidade 

da intervenção da União e da Caixa Econômica Federal no processo; 

ilegitimidade passiva; legitimidade ativa; falta de interesse de agir e 

prescrição. De plano há que se destacar que será primeiramente 

apreciada a questão da competência da Justiça Federal para processar e 

julgar o feito, haja vista a evidente prejudicialidade da alegação em face 

das demais matérias suscitadas. Acolhida, eventualmente, a preliminar de 

incompetência da Justiça Comum, nenhum ato decisório seria validamente 

lançado, pelo que será examinada primeiramente esta alegação. O 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de 

declaração nº EDcl no REsp 1091393/SC opostos contra decisão lançada 

em recurso representativo de controvérsia, promoveu alteração no 

paradigma até então firmado. Colhe-se o julgado: SISTEMA FINANCEIRO 

DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE PÚBLICA. 

FESA/FCVS. APÓLICE PRIVADA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA 

SEGURADORA. INTERESSE JURÍDICO DA CEF. RECURSO REPETITIVO. 

CITAÇÃO ANTERIOR À MP 513/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.409/11. 1. 

Ação ajuizada antes da edição da MP 513/2010 (convertida na Lei 

12.409/2011) contra a seguradora, buscando a cobertura de dano a 

imóvel adquirido pelos autores no âmbito do Sistema Financeiro da 

Habitação. Pedido de intervenção da CEF, na qualidade de assistente 

simples da seguradora. 2. O Fundo de Compensação das Variações 

Salariais (FCVS), desde a edição do Decreto 2.476/88 e da Lei 7.682/88, 

garante o equilíbrio do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da 

Habitação (SH/SFH), assumindo, portanto, os seus riscos. 3. 

Diversamente do que ocorre com as apólices de seguro privadas, cuja 

contratação no âmbito do SFH somente passou a ser admitida a partir da 

edição da MP 1.671, de 1998, no caso da Apólice Pública do SH/SFH, o 

risco é totalmente assumido pelo FCVS, Fundo administrado pela CEF, do 

qual o FESA é uma subconta. A seguradora privada, após o pagamento 

dos sinistros do período e retenção de sua remuneração (sendo esta 

percentual fixo do valor dos prêmios de seguro mensalmente repassados 

pelas instituições financeiras, embutidos na prestação paga pelos 

mutuários), recolhe o superávit ao FESA/FCVS e, por outro lado, em caso 

de déficit, dele recebe a diferença necessária ao pagamento das 

indenizações, sendo sua atividade isenta de riscos. 4. Nos feitos em que 

se discute a respeito de contrato de seguro privado, apólice de mercado, 

Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo habitacional, por envolver discussão 

entre a seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de 

Compensação de Variações Salariais), não existe interesse da Caixa 

Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo 

necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o 

seu julgamento. Ao contrário, sendo a apólice pública, do Ramo 66, 

garantida pelo FCVS, existe interesse jurídico a amparar o pedido de 

intervenção da CEF, na forma do art. 50, do CPC, e remessa dos autos 

para a Justiça Federal. 5. Hipótese em que o contrato de seguro adjeto ao 
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mútuo habitacional de um dos sete autores foi celebrado em condições de 

mercado, não sendo vinculado à Apólice Única do SH/SFH, ao contrário do 

que sucede com os demais litisconsortes ativos. 6. Embargos de 

declaração acolhidos com efeitos modificativos. Provimento parcial do 

recurso especial. (EDcl no REsp 1091393 / SC Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI S2 - SEGUNDA SEÇÃO DJe 28/11/2011) Em razão da 

conversão da MP 513/2010 na Lei 12.409/11, nas recomendações do TCU 

no processo TC - 003.010/2003- 5 (Acórdão 1.924/2004 - TCU - Plenário, 

relator o Ministro Marcos Vilaça), bem como nas veementes intervenções 

da Caixa Econômica Federal em processos como o presente, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca do interesse da 

CEF, o que justificaria a competência da Justiça Federal, a depender do 

tipo de apólice. No julgamento dos citados embargos de declaração (EDcl 

no REsp 1091393/SC), em profunda reflexão sobre o tema, foram 

estabelecidas premissas que conduziriam à verificação ou não do 

interesse da CEF nos casos de cobertura securitária do SFH. Após terem 

sido esmiuçadas as particularidades do contrato de seguro pelo SFH 

restaram delimitadas o seguinte: "A tese adotada para os efeitos próprios 

do art. 543-C do CPC há de ser esclarecida, para que conste do acórdão 

embargado e respectiva ementa o seguinte teor: 'Nos feitos em que se 

discute a respeito de contrato de seguro privado, apólice de mercado, 

Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo habitacional, por envolver discussão 

entre a seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de 

Compensação de Variações Salariais), não existe interesse da Caixa 

Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo 

necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o 

seu julgamento. Ao contrário, sendo a apólice pública, do Ramo 66, 

garantida pelo FCVS, existe interesse jurídico a amparar o pedido de 

intervenção da CEF, na forma do art. 50, do CPC, e remessa dos autos 

para a Justiça Federal.” Pois bem, vê-se, então, que restou estabelecido 

interesse da CEF, quando a questão importar em garantia prestada pelo 

FCVS. Neste diapasão restou asseverado a toda evidência, que a 

depender da situação, a Caixa Econômica Federal terá interesse no feito, 

o que era excluído anteriormente. Ora, desse modo, se há possibilidade de 

interesse da Caixa Econômica Federal, ainda mais evidenciado em razão 

do ano de formulação dos contratos dos autos, o que, indica pertencerem 

ao ramo 66, apólice pública, portanto, não há como se processar e julgar o 

feito perante esta Justiça Comum. Como bem destacam os autores, 

somente entre o período de 1998 e 2009 é que houve a possibilidade de 

se firmar apólices privadas, sem a participação do FCVS, sem, portanto, 

afetação de patrimônio público. Contudo, na data em que foram firmados 

os contratos, a garantia prestada se dava pelo FCVS. No já citado EDcl no 

REsp 1091393 / SC, restou consignado: "De 1988 a 2000, o Seguro 

Habitacional permaneceu garantido pelo FCVS e sob a gestão do IRB." 

Vê-se, assim, que no caso dos autos, há indicativo de que a apólice 

entabulada entre as partes se revela pública, pelo que garantida pelo 

FCVS, corroborando o interesse da CEF. No particular, insta consignar 

que as apólices firmadas pelas partes não foram devidamente jungidas 

aos autos e, desse modo, não se pode definir sobre a natureza das 

apólices, havendo, tão somente indícios que se revestem de natureza 

pública, como já frisado. Nestes moldes, evidente o interesse do ente, 

ainda que analisado este interesse de maneira perfunctória, eis que à 

Justiça Comum somente é autorizada esta verificação o que, por força de 

competência constitucional taxativa e absoluta, transfere para a Justiça 

Federal a apreciação da questão. O art. 109, I, da CF revela que a questão 

acerca do interesse da União no feito haveria de ser dirimida na Justiça 

Federal. A respeito do tema, colhe-se a Súmula 150 da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a 

existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas." Assim, a Justiça Comum 

não tem competência para decidir sobre o efetivo e concreto interesse da 

CEF no feito, lhe incumbindo, tão somente, a verificação a pertinência das 

alegações a justificar a sua presença no feito, mormente em face do 

recente julgamento do já citado recurso representativo de controvérsia. 

Nestes termos, por força de regra constitucional, de se reconhecer a 

incompetência da Justiça Comum, para determinar a remessa dos autos à 

Justiça Federal para que, ali, se defina sobre a manutenção ou não do 

ente no feito. O que se atesta é que, verificado eventual interesse da CEF, 

tendo sido suscitada à exaustão a questão, imperativo que a questão seja 

resolvida pela Justiça Federal a quem a Constituição Federal, 

taxativamente, atribuiu a competência para apreciar o tema, mormente se 

verificada a alteração no panorama jurisprudencial, a partir da conversão 

da MP 513 na Lei 12.409/11 e do julgamento do recurso representativo já 

citado. As demais questões suscitadas não serão apreciadas por 

importarem eventualmente em atos decisórios que seriam proferidos por 

Juízo incompetente. Sendo assim, ante a manifestação da Caixa 

Econômica Federal e tendo em vista o interesse da União na lide, declino 

da competência para processar e julgar, a presente demanda, ao Juízo da 

Seção Judiciária Federal desta Comarca. Remeta o feito ao Juízo da Seção 

Judiciária Federal desta Comarca, procedendo a Sra. Gestora os atos 

necessários para a redistribuição do feito. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015106-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE QUEIROZ ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1015106-32.2019.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que a 

diligência realizada no Id. 29254157 restou infrutífera; considerando, 

ainda, que a ordem judicial de não remoção do veículo restou descumprida 

pelo autor, vez que houve a purgação da mora no prazo legal; determino 

que a instituição financeira promova a restituição do automotor ao 

requerido, nos termos da r. sentença, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), bem como do fiel depositário incorrer nas penas legais pelo 

descumprimento de ordem judicial. Consigno que a expedição do alvará 

para liberação do valor depositado nos autos, deverá ser realizada após a 

comprovação da devolução do veículo. Intime. Cumpra com urgência. 

Rondonópolis – MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008823-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008823-61.2017.8.11.0003. Ação de Conhecimento pelo 

Rito Comum Autora: Thiago Alves Gomes Requerido: Banco Bradesco S.A 

Vistos etc. THIAGO ALVES GOMES, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO COMUM contra BANCO BRADESCO 

S.A, também qualificado no processo, visando obter a declaração judicial 

da inexistência da dívida, representada pelo título descrito na inicial e 

ressarcimento de danos. O autor aduz que foi surpreendido com a 

informação de que seu nome estava incluso no rol dos inadimplentes por 

apontamento promovido pelo requerido. Alega que nunca contratou ou 

qualquer serviço do demandado. Diz que em razão do abalo de crédito 

sofrido, visa obter reparação indenizatória. Pugna pela procedência do 

pedido inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela provisória foi 

postergado. O demandado apresentou contestação (Num. 12230633). 

Aduz a existência de relação jurídica entre as partes onde foram 

contraídas obrigações pelo demandante, as quais não restaram 

adimplidas. Sustenta a ausência de nexo de causalidade e dever de 
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indenizar. Requer a improcedência do pedido inicial. Tréplica. As partes 

pleitearam o julgamento antecipado da lide. Intimado para juntar o contrato 

que originou a negativação, o requerido quedou-se inerte (Num. 

23463855). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito 

prescinde da produção de outras provas, pois as constantes nos autos 

são suficientes para dirimir a demanda, na forma do art. 355, I, do CPC, 

aliado ao fato de ambas as partes terem renunciado a produção de outras 

provas. A lide tem por objeto a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e pedido indenizatório, em face de dano moral 

advindo do apontamento do nome do autor no rol dos inadimplentes, de 

cuja relação contratual ele não participou. É fato incontroverso que o 

demandante teve seu nome negativado pelo réu (Num. 10549602), em 

razão de dívida que não contraiu. Emerge dos autos que o requerente se 

desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório (CPC, 373, I), pois 

defende a tese da inexistência do débito ao argumento de ausência de 

lastro para a emissão e apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. 

Em ações de natureza de cunho nitidamente negativo, a distribuição do 

ônus da prova se flexibiliza, cabendo a ré esse ônus, pela inviabilidade de 

se exigir do autor a prova de fato negativo. A doutrina e a jurisprudência 

vêm se posicionando no sentido de que, geralmente, os fatos negativos 

alegados invertem o ônus da prova. A regra não é absoluta, pois a 

inversão depende da dificuldade de prova de fato negativo, tal como 

ocorre in casu, principalmente quando os documentos que comprovam a 

existência ou não do negócio jurídico estão em poder da parte ré. Portanto, 

negada pelo suposto devedor a existência da causa suficiente em que se 

ampara o débito, e não demonstrado pelo credor a regular emissão de 

comprovantes idôneos a amparar a existência da dívida, este deve ser 

penalizada por dívida que reconhecidamente não é daquele. Destarte, o 

ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao apontamento era 

do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, que sequer acostou qualquer 

documento que comprovasse a existência mínima de eventual relação 

jurídica, tampouco trouxe o título que deu origem ao débito, tornando 

inviável atribuir ao demandante o ônus de comprovar que não efetuou 

qualquer contratação que viesse a ensejar a negativação, pois significaria 

a produção de prova evidentemente negativa - prova diabólica -, a qual, no 

caso, seria de difícil ou impossível realização. A esse respeito: 

"CONSUMIDOR. TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Desatendimento pela ré do ônus 

probatório que se lhe impunha, qual seja, o de demonstrar os fatos 

impeditivos ao direito do autor (artigo 333, inciso II, do CPC). Hipótese em 

que não se poderia exigir do consumidor a prova de que não contratou o 

serviço, por diabólica, cabendo ao fornecedor, que lança mão de 

contratação telefônica, a prova acerca da contratação que afirma ter sido 

realizada. Dúvida não há, já que a situação a que submetido o consumidor 

mediante o lançamento de valor indevido em sua fatura e dos inúmeros 

empecilhos que se apresentam ao seu cancelamento logra ultrapassar a 

barreira do mero transtorno, quanto à configuração do dano moral. Caráter 

punitivo da indenização, que tem o escopo, também, de evitar a repetição 

de atos de tal espécie. Prática comercial adotada pela ré que, por se 

afigurar abusiva, é de todo reprovável. Redução do quantum indenizatório 

para adequar-se aos precedentes desta Turma em casos análogos. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJRS, Recurso Cível n. 

71002839231, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luiz Antônio Alves Capra). Assim, resta incontestável a ofensa ao direito 

do autor, tendo o demandado agido de forma inadequada ao lançar o nome 

da autora no rol dos inadimplentes. In casu, registra-se que o dano moral, 

independe de prova do efetivo prejuízo sofrido, sendo que a negativação 

noticiada nos autos constitui o que a jurisprudência denominou como dano 

moral puro, haja vista que restam evidentes a humilhação, a contrariedade 

e o dissabor vivenciado pela demandante em face da conduta da 

desidiosa da ré. O e. Superior Tribunal de Justiça se pronunciou sobre 

este tema, verbis: "Não tem força a argumentação que pretende impor ao 

devedor que quita a sua dívida o dever de solicitar seja cancelado o 

cadastro negativo. O dispositivo do Código de Defesa do Consumidor 

configura como prática infrativa "Deixar de corrigir imediatamente 

informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, 

fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata". Quitada a 

dívida, sabe o credor que não mais é exata a anotação que providenciou, 

cabendo-lhe, imediatamente, cancelá-la." (REsp nº 292045, Rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito). O dano moral consiste na prática de ato 

ilícito capaz de acarretar dor no corpo ou no campo psicológico. Logo, 

esses incômodos já estavam sendo suportados pelo requerente, só que 

em menor grau. A simples negativação indevida já constitui ato culposo, 

hábil à indenização por dano moral. No que concerne sobre a fixação do 

dano moral, há de se perquirir a humilhação e, consequentemente, o 

sentimento de desconforto provocado pelo ato, o que é inegável na 

espécie. Segundo o entendimento doutrinário de RUI STOCO, são 

parâmetros para o arbitramento da indenização por dano moral, in verbis: 

"A advertência que se faz é no sentido de que a aplicação do dispositivo 

constante do art. 1.538 ao caso concreto encontra dificuldades no 

momento da subsunção da regra ao fato, visando a fixação da verba 

indenizatória a esse título, tendo em vista a unidade do elemento causal e 

a duplicidade de seus efeitos, com repercussão de natureza patrimonial e 

moral". "Por isso é que essa fixação depende da apreciação de cada caso 

e as circunstâncias que o envolvem, levando-se em consideração os 

fatos, sua gravidade, repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e 

da vítima; sua posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e 

sua Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. No caso em comento, as 

circunstâncias do caso; as condições pessoais do ofensor e a gravidade 

do dano, principalmente, impõem a sua fixação no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), que se revela adequado aos propósitos aos quais a 

indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. A quantia ora arbitrada atende satisfatoriamente aos 

interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento do 

requerente, bem como, representa sanção ao réu, de forma que agirá de 

maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar 

seus clientes. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo 

procedente o pedido inicial. Declaro a inexistência da dívida de R$ 897,86 

(oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), referente ao 

contrato nº 018741971000005FI, com vencimento em 15.07.2016 (Num. 

10549602). Oficie aos órgãos de proteção ao crédito para que proceda a 

baixa definitiva do débito acima mencionado. Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas do demandado, bem como do 

requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o 

requerido a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que 

lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária 

incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se 

tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. 

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes em favor do patrono do autor em verba que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, 

observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado, não havendo pedido de execução de sentença, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003829-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003829-87.2017.8.11.0003) Ação de Danos Materiais c/c 

Danos Morais Requerente: Lauro Henrique de Araújo Pereira Requerida: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. LAURO 
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HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS contra 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A, também 

qualificada no processo, visando obter provimento jurisdicional para 

ressarcimento dos danos descritos na inicial. O autor aduz ser 

consumidor da ré, por meio da UC nº. 6/1187954-1 e sempre honrou com o 

pagamento de suas faturas. Alega que nos meses de novembro/2015 e 

janeiro/2016, fora surpreendido pelas faturas nos valores de R$ 774,29 

(setecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e R$ 599,66 

(quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), 

respectivamente. Sustenta que onde mora ocorreu oscilações de energia, 

razão pela qual perdeu alguns bens móveis. Diz ter contactado com a 

empresa ré acerca do ocorrido, bem como solicitou a vistoria técnica, no 

entanto nada foi resolvido. Afirma que o ato praticado pela demandada é 

ilícito e abusivo. Requer a indenização por danos materiais e morais. 

Juntou documentos. Citada, a demandada apresentou contestação (Id. 

11200029). Aduz a inaplicabilidade do CDC. Sustenta que não houve o 

descumprimento dos padrões estabelecidos pela ANEEL. Argumenta que o 

pedido do autor fora atendido no que concerne ao parecer técnico, 

contudo não foi possível proceder a perícia no local, ante a ausência do 

requerente na residência. Arguiu que os danos morais e materiais não 

restaram comprovados, razão pela qual não há danos a serem 

indenizados. Pede a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 11301441). Instados a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado de 

provas (Ids. 15188051 e 16846557). O julgamento fora convertido em 

diligência, sendo determinado que o autor trouxesse ao presente feito os 

comprovantes de pagamentos das faturas e dos eletrodomésticos 

danificados da lide (Id. 23720218). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito 

prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. O 

entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer 

- quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao 

seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir 

Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., 

Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade 

convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que 

versa a lide". "A necessidade da produção de prova em audiência há de 

ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. O pedido tem por objeto o ressarcimento dos 

danos descritos na exordial, ante a negligência da empresa ré em sua 

prestação de serviço. Extrai-se dos autos que a reclamação da 

demandante gerou a ordem de serviço n° 07-201531764 (Id. 12917660 – 

Pág. 02), e conforme consta foi prontamente atendida pela requerida, cujo 

serviço não se realizou devido a ausência do reclamante na residência da 

UC vindicada. In casu, percebe-se os documentos por ele juntados, não 

tem o condão de demonstrar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o 

dano, eis que não há provas de que a queima dos equipamentos 

eletrodomésticos decorreram exclusivamente da queda/oscilações de 

energia, isto é, não se pode atribuir à concessionária a responsabilidade 

pelo evento danoso. Neste sentir, se é certo a fornecedora de energia 

elétrica responder objetivamente pelos danos causados pela falha na 

prestação do serviço, sem perquirir-se acerca da culpa, não é menos 

certo que o autor deve demonstrar cabalmente a relação de causalidade 

entre o evento danoso e o ato causador do prejuízo. Na hipótese em tela, 

reforço que não há nos autos elementos suficientes para demonstrar a 

ocorrência do dano moral e material (bens móveis), pois cabia ao autor 

trazer os elementos mínimos para tal finalidade e/ou outros documentos 

idôneos que comprovem os danos afirmados. Como sabido, cabe ao juiz 

examinar e valorar as provas apresentadas e no presente caso, entendo 

que as provas produzidas pelo requerente não se mostram robustas 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. Nesse sentido é a lição de Rui Stoco, 

na obra “Tratado de Responsabilidade Civil”, 8ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais. “[...] Como asseveram Mazeaud e Mazeaud, a questão da prova 

se apresenta em termos muito simples, quando se trata de demonstrar o 

prejuízo. Torna-se até escusado dizer que ao prejudicado é que cumpre 

provar o dano (ob, cit., v. 2, n. 1.681, p. 623). Segundo Aguiar Dias, "o que 

o prejudicado deve provar, na ação, é o dano, sem consideração ao seu 

quantum, que é matéria da liquidação. Não basta, todavia, que o autor 

mostre que o fato de que se queixa, na ação, seja capaz de produzir 

dano, seja de natureza prejudicial. É preciso que prove o dano concreto, 

assim entendida a realidade do dano que experimentou, relegando para a 

liquidação a avaliação do seu montante" (Da Responsabilidade Civil cit., 6. 

ed., v. 1, p. 93-94). Acentuou Agostinho Alvim: "( ... ) a lei requer que o 

pedido de perdas e danos tenha por fundamento não só a infração, como 

ainda a lesão, como diz expressamente o art. 1.092, parágrafo único, do 

CC [atuais arts. 475 a 477]. O juramento estimatório é supletório, com que 

argumenta Giorgi, não são reconhecidos em nosso direito" (Da Inexecução 

das Obrigações e suas Conseqüências cit., p. 200). Em conclusão, a 

prova da existência do dano é indispensável, sob pena de ser o 

responsável liberado de pagar, pois o Juiz só poderá dar pela procedência 

do pedido se houver, na própria ação de conhecimento, prova do dano, 

sendo certo que na liquidação apura-se apenas o quantum debeatur. 

(Grifei). Ainda, têm-se o entendimento da jurisprudência: “Apelações. 

Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelos 

da autora e da ré. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 

do STJ). Necessária, contudo, a prova da violação à sua honra objetiva 

(de cunho patrimonial), capaz de afetar a credibilidade que possui no 

âmbito de sua atuação, possibilitando a perda de clientes, parceiros, 

negócios ou colaboradores. A violação à honra objetiva está intimamente 

relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à 

reputação da pessoa jurídica. (...) Apelação da autora desprovida. 

Apelação da ré parcialmente provida. (Ap. 1079355-82.2013.8.26.0100; 

Rel. Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial; Data do Julgamento: 27/03/2019)” (grifei) “APELAÇÃO 

BANCÁRIO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. DANOS MORAIS Inocorrência Pessoa jurídica 

Necessária a prova da violação à honra objetiva, não verificada no caso 

concreto Sensação de insegurança e aflição que dizem com a honra 

subjetiva, de que as sociedades são carecedoras. SENTENÇA 

REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Ap. 

1004833-93.2017.8.26.0084; Rel. Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª 

Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/03/2019)” (grifei) 

Assim, as provas colacionadas nos autos não demonstram o ato ilícito 

atribuído à demandada, bem como não trazem o nexo de causalidade entre 

o alegado dano e a ação daquele, o que retira o dever reparatório 

pretendido. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito inicial. Condeno ao requerente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios ao patrono do requerido, em verba que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A 

sucumbência somente será exigida 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, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000557-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZEIR BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN MEIRA AVILA MORAES OAB - MG81751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1000557-17.2019.8.11.0003. Ação de Nulidade de Ato 

Jurídico c/c Dano Moral Requerente: Neuzeir Borges da Silva Requerida: 

SPC Brasil Vistos etc. NEUZEIR BORGES DA SILVA, devidamente 
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qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C DANO MORAL contra SPC BRASIL, também qualificada no 

processo, visando o ressarcimento dos danos descritos na inicial. A 

autora aduz que teve seu nome incluso no banco de dados da ré, sem que 

tenha sido previamente notificada. Alega que o cadastramento negativo do 

seu nome no rol dos maus pagadores é indevido, sendo que a inscrição 

indevida lhe causou abalo no crédito. Pede a procedência da pretensão 

indenizatória. Juntou documentos. Citada, a requerida apresentou 

contestação (Num. 20115358). Preliminarmente, arguiu ilegitimidade 

passiva. No mérito, sustenta não ter praticado nenhum ato abusivo, 

tampouco deu causa aos alegados danos descritos na inicial. Diz que o 

registro foi levado a termo pela Serasa Experian, por ter recebido da 

instituição bancária – Banco Santander S.A, pedido de inclusão, sendo 

emitida comunicação prévia a autora, no endereço declinado pela credora. 

Afirma que não houve a comprovação do alegado dano moral, tampouco, 

a prática de ilícito de sua parte. Requer a improcedência do pedido inicial. 

Juntou documentos. Tréplica. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é 

unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Passo a análise 

da questão preliminar aduzida pela requerida. Analisando a questão da 

legitimidade da parte, colho na doutrina, importante lição de Humberto 

Theodoro Júnior, que em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 41. 

ed, v. I, p. 57, ensina: "Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da 

relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele 

que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se 

pretende atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja 

alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta 

existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos 

sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorre o 

processo se extinguirá sem julgamento do mérito" (art. 267, VI).” Ainda, 

considerando orientação processual de Moacir Amaral Santos, em suas 

"Primeiras Linhas de Direito Processual Civil" (5ª edição, vol. I, pg. 146) diz 

que: "... legitimados ao processo são (...) os titulares dos interesses em 

conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na 

pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à 

pretensão." Assim sendo, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, 

isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá 

ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do 

interesse que se opõe ou resiste à pretensão. No caso dos autos, apesar 

da arguição que o apontamento, objeto da lide, foi registrado pela Serasa 

Experian, tem-se que a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo da demanda, em razão da tese firmada pelo c. STJ no Recurso 

Especial Repetitivo nº 1.061.134/RS, tendo assim se posicionado: “Os 

órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as 

ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes 

da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus 

cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a 

negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros 

cadastros mantidos por entidade diversas.” Segue ainda a ementa daquele 

julgado: “Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de 

compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor 

do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente 

inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na 

hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. 

- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem 

legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos 

morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do 

nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os 

dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco 

Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - 

Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da 

inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no 

art. 43 , § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, 

salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. 

Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso 

representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do 

nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a 

prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. - Não se conhece do 

recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se 

ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para 

determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada 

sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.061.134 - RS (2008/0113837-6) - RELATORA: MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI - RECORRENTE: ADILSON FERNANDO SANTOS DA 

CONCEIÇÃO - RECORRIDO: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

PORTO ALEGRE CDL - DJe: 01/04/2009)” Dessa forma, rejeito a preliminar 

arguida. Observa-se dos autos que a requerente teve seu nome 

negativado no banco de dados da requerida, por débitos oriundos do 

Banco Santander S.A. A controvérsia situa-se na suposta violação ao 

artigo 43, parágrafo 2º, da Lei 8.078/90, vez que o demandante não foi 

comunicado acerca da inclusão de seu nome em banco de dados mantido 

pela demandada. Conforme o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, os órgãos 

mantenedores de cadastro de proteção ao crédito, quando da abertura de 

registro relativamente a um determinado consumidor, têm o dever de 

comunicá-lo sobre tal apontamento, oportunizando o oferecimento de 

impugnação com vistas a evitar as inscrições indevidas. O contato 

repetitivo com ações semelhantes a estas, nas quais se discute o dano 

moral ante a ausência de notificação da devedora, passou a reclamar 

mais reflexão e rigor. Num primeiro momento, o posicionando adotado no 

sentido de que o órgão administrador do cadastro de proteção ao crédito 

tinha o dever de indenizar ao devedor, nos casos em que não fazia prova 

efetiva da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. Porém, diante da 

verdadeira indústria de pedidos indenizatórios, é visível que os devedores 

estão se agarrando em uma formalidade legal para beneficiarem-se 

pecuniariamente, auferindo indevidas indenizações. A exigência legal da 

notificação vem sendo invocada de forma deturpada para justificar 

alegados danos morais que na prática, não existem. A falta de notificação 

prévia da devedora, tendo ela ou não outros apontamentos em seu nome, 

mesmo que ela negue a existência da dívida que gerou a inscrição, por si 

só, não tem o condão de gerar dano moral passível de reparação. Pelo 

menos em relação ao mantenedor do cadastro. Isso porque não há como 

debater nestes autos se o apontamento negativo é devido ou não, já que a 

mantenedora do cadastro não tem nenhuma informação acerca do 

respectivo débito. Se o apontamento for legítimo, do ponto de vista da 

existência efetiva e confessada da inadimplência, ou seja, se o 

apontamento for resultado do exercício regular do direito da credora, a 

indenização deferida por ausência de notificação apenas torna-se um 

prêmio para àquele que não cumpre pontualmente com suas obrigações. 

Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, também do ponto de vista da 

efetiva inadimplência, tal discussão deve ser travada junto a credora, 

única que tem condições de defender a legitimidade da sua conduta. O 

descumprimento do dispositivo legal consumerista (art. 43, § 2º) pode, no 

máximo, considerando cada caso concreto, gerar a exclusão da inscrição, 

até que a notificação regular tenha sido cumprida. In casu, não é 

necessário sequer chegar à análise do dano moral já que nem mesmo o 

ato ilícito existiu. É que, pelos documentos juntados aos autos, a 

mantenedora comprovou que houve a comunicação a demandante no 

endereço declinado pela associada (Num. 20115360 – Pág 01 e 06). 

Importa destacar que o Código Consumerista não exige seja comprovado o 

recebimento da correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio 

da comunicação, independentemente de aviso de recebimento ao 

endereço residencial do consumidor para que reste cumprida a 

determinação contida no art. 43 § 2º do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse sentido: “LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 

43, § 2º, DO CDC. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO COMPROVADO. SERASA. 

SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Nos termos do 

art. 43, § 2º, do CDC, é direito do consumidor ser comunicado por escrito 

acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de 

consumo em seu nome, a fim de possibilitar o pagamento da dívida ou a 

correção de eventuais dados equivocados, incumbindo tal obrigação ao 

órgão arquivista. Inteligência da Súmula nº 359 do STJ. Comprovando nos 

autos o envio de correspondência ao autor e cumprida, portanto, a 

exigência legal pelo arquivista, não subsiste a notificação defeituosa ou 

eivada de ilegalidade alegada pelo apelante a justificar a pretensão ao 

cancelamento da inscrição, impondo-se a manutenção da sentença de 

improcedência. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70079336723, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/11/2018)”. “SERASA. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Documentos que comprovam o envio das 

comunicações prévias ao devedor. ARTIGO 43, § 2º DO CDC. 
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CUMPRIMENTO. REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70079791489, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 12/12/2018).” Esse 

entendimento encontra sumulado pelo c. STJ, vejamos: “Súmula 404 – É 

dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.” A ré atua apenas repassando informações fornecidas pelos 

supostos credores, não podendo ela ser responsabilizada pela 

verificação de seu conteúdo. O dever que lhe é atribuído é apenas o de 

envio da notificação ao devedor cujo nome está para ser inscrito no 

cadastro de inadimplentes, com os dados fornecidos pelos credores, não 

cabendo ao arquivista a responsabilidade pela atualização do endereço e 

tampouco a verificação se o mesmo está ou não correto. Assim, restando 

demonstrado que houve o envio da notificação, mesmo que em endereço 

diverso, não há que falar em dever de indenizar, conforme respaldo 

jurisprudencial; “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RÉU SERASA QUE COMPROVOU O ENVIO DA 

NOTIFICAÇÃO REGULAR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 43, § 

2º, DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. ENDEREÇO DIVERSO. DESCABE AO 

ARQUIVISTA COMPROVAR O RECEBIMENTO DO AR. INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA 404 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU SERASA S/A. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008171704, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 

29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008171704 RS, Relator: Silvia 

Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)” 

(grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

SERASA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ENDEREÇO DIVERSO. 

REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. SÚMULA 404/STJ. Notificação Prévia. 

Documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 43, § 2º, 

do CDC. Notificação de cadastramento enviada para o endereço informado 

pelo credor. Súmula 404/STJ. É dispensável o aviso de recebimento (AR) 

na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu 

nome em bancos de dados e cadastros. Caso. A parte ré se desincumbiu 

de sua responsabilidade e procedeu corretamente ao remeter a 

notificação prévia para autora sobre a inclusão de seu nome nos seus 

cadastros restritivos, conforme comprovado nos autos, conferindo, assim, 

plena licitude à efetiva e posterior anotação. Uma vez que o envio da 

notificação prévia destinou-se a endereço fornecido por credores 

associados, a notificação configura-se válida mesmo que enviada para 

endereço diverso do alegado pela parte autora residir. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077395648, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em 24/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077395648 RS, Relator: 

Giovanni Conti, Data de Julgamento: 24/05/2018, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/05/2018)” (grifei) Ex 

Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pleito inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que a demandante é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000257-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON CAJANGO TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS NATANNE MACENA PEREIRA OAB - MT24444-B (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000257-89.2018.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Adailson Cajango Tavares Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora 

De Energia S.A Vistos etc. ADAILSON CAJANGO TAVARES, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada no 

processo, visando obter a declaração de inexistência de dívida. O autor 

aduz ser consumidora da ré, identificada pela Unidade Consumidora nº 

6/1256616-2. Diz que a ré emitiu fatura extraordinária com vencimento em 

29.12.2017, no valor de R$ 3.844,43 (três mil, oitocentos e quarenta e 

quatro reais e quarenta e três centavos). Argumenta que parcelou a dívida 

citada em uma entrada no valor de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco 

reais) e mais 12 (doze) parcelas de R$ 278,66 (duzentos e setenta e oito 

reais e sessenta e seis centavos). Alega que encontra-se adimplente com 

a fatura de energia elétrica e, em razão da fatura extraordinária, pode ter 

o fornecimento de energia suspenso. Sustenta que os atos praticados 

pela requerida são arbitrários e ilegais. Invoca a proteção da tutela 

jurisdicional para a declaração da inexistência de relação jurídica entre as 

partes e o ressarcimento do dano descrito na inicial. Juntou documentos. 

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (Id. 11978785). 

Irresignado, o autor interpôs o agravo de instrumento, contudo fora 

desprovido (Id. 12649314). Citada, a ré apresentou defesa (Id. 13099943). 

Diz ter vistoriado o imóvel de posse do autor onde foi constatado um 

defeito no medidor que ocasiona desvio de energia no ramal de entrada, o 

qual ocasionava ao usuário um faturamento menor do consumo, vez que 

parte da energia elétrica era desviada sem que houvesse o faturamento. 

Alega que adotou todos os procedimentos previstos na Resolução nº 

414/2010 da ANEEL. Diz que, em razão disso, promoveu a revisão no 

faturamento do serviço prestado, gerando uma diferença a menor do que 

aquele efetivamente consumido. Sustenta a legalidade dos atos 

fiscalizatórios, inclusive oportunizando ao consumidor o contraditório e 

ampla defesa. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 14780564). Instados as especificarem as provas 

que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide (Ids. 14871480 e 14876760). O julgamento fora convertido em 

diligências, sendo determinado ao autor que trouxesse aos autos as 

faturas vindicadas na lide, bem como a requerida os históricos da conta 

do requerente (Id. 17338933). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito 

prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. Mesmo 

por que o autor pugnou pelo julgamento da lide. O entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A lide tem por objeto a declaração de 

inexistência de débito e pedido indenizatório, em face de dano moral 

advindo da ameaça da suspensão do fornecimento do serviço de energia 

elétrica. In casu, o autor alega que a demandada apurou, de forma 

unilateral, a existência de irregularidade no medidor de consumo de 

energia de sua unidade consumidora, gerando a emissão de fatura no 

valor de R$ 3.844,43 (três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos), referente a consumo não faturado. 

Diferentemente do alegado pelo autor, por ocasião da inspeção, a 

concessionária emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 682099, onde 

foi constatado "desvio de energia no ramal de entrada", o que ocasiona o 

descaminho de energia no ramal de entrada, sendo que no indeferimento 
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do recurso administrativo interposto pelo autor fora narrado o apurado 

pela ré, conforme juntado na exordial (Id. 11375974). Vê-se, assim, que o 

proprietário do imóvel foi devidamente notificado, não sendo verdadeira, 

portanto, a alegação de que o procedimento foi unilateral. A prova objetiva 

produzida é que, por inoperância, o medidor marcava consumo menor do 

que o real, o que beneficiou diretamente o consumidor, ao analisar o 

histórico de contas juntado pela ré no Id. 24024318, que segue: Mês 

Consumo (KW) Valor AGO/2017 84 R$ 54,20 SET/2017 158 R$ 122,73 

OUT/2017 4.744 R$ 3.844,43 NOV/2017 458 R$ 388,75 DEZ/2017 270 R$ 

232,07 JAN/2018 200 R$ 139,38 Registra-se que o demandante limita-se, 

tão-somente, em afirmar que a diferença apurada não reflete o seu 

consumo. Entretanto, não demonstrou motivos plausíveis que ensejasse a 

diminuição do seu consumo de energia do mês de Outubro/2017, não 

dando credibilidade nas alegações de que a cobrança não condiz com o 

utilizado na UC. Consoante o disposto no artigo 129 da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL, vigente à época da inspeção, 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, sendo que para comprovar 

eventual irregularidade, deve, dentre outros, "solicitar perícia técnica, a 

seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu 

representante legal" (artigo 129, §1º, inciso II). Outrossim, foi encaminhada 

ao proprietário do imóvel notificação acerca das irregularidades e do 

débito apurado, decorrente do consumo não faturado, sendo-lhe 

oportunizada a apresentação de recurso administrativo, em caso de 

discordância, o que foi feito (Id. 11375968). Dessa forma, depreende-se 

do conjunto probatório carreado aos autos que os direitos constitucionais 

ao efetivo contraditório e à ampla defesa restaram observados, na medida 

em que, após a inspeção realizada, facultou-se a consumidora 

acompanhar a apuração da irregularidade que lhe fora atribuída. Resta 

saber, portanto, se da inoperância do medidor, que se encontra 

incontroversa, resultou registro a menor do consumo de energia na 

unidade consumidora, a fim de legitimar a exigência da cobrança não 

faturada. Ressalta-se que a culpa pelos danos ocasionados ao medidor 

independe da autoria, pois o aparelho encontrava-se sob a custódia e 

responsabilidade do usuário do serviço, conforme dispõe o artigo 167, 

inciso IV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Nesse contexto, conforme 

narrado acima, o histórico de consumo juntado na inicial, reputa-se 

incompatível com o consumo verificado anteriormente à regularização da 

unidade com o consumo real subsequente. Para o cálculo das diferenças 

na medição do consumo de energia, verifica-se que a concessionária de 

energia elétrica utilizou-se de metodologia expressamente autorizada pela 

ANEEL, na Resolução nº 456/2000: Art. 72. Constatada a ocorrência de 

qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja 

atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no 

caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as 

seguintes providências: IV - proceder a revisão do faturamento com base 

nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados 

por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do 

disposto nos arts. 73, 74 e 90: c) no caso de inviabilidade de utilização de 

ambos os critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou 

das demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de 

estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir 

de outras unidades consumidoras com atividades similares. A utilização do 

critério supracitado como parâmetro é razoável e legal para possibilitar a 

apuração do total da energia consumida e não faturada. A Resolução nº 

456/2000, que prevê de forma expressa a utilização de tal metodologia, foi 

expedida dentro do âmbito de competência da ANEEL, que é a agência 

reguladora responsável pela regulamentação e normatização das relações 

entre concessionárias e consumidores no setor energético. Mesmo com a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não há como 

afastar a utilização do critério supracitado. O CDC não prevê qualquer 

regra para a apuração de consumo de energia a menor, enquanto que a 

Resolução da ANEEL trata especificamente sobre a matéria. Além disso, o 

possuidor da unidade consumidora tem o dever de zelar pela integridade 

do medidor de consumo, ficando sujeito às penalidades pelo 

descumprimento de tal ônus, pois o aparelho encontra-se sob sua 

custódia e responsabilidade, conforme acima explicitado, sendo certo que 

da irregularidade lhe restou benefício de um consumo maior. Importante 

salientar ainda que o crédito da demandada não constitui uma penalidade 

imposta a consumidora em razão da alteração no medidor, mas, apenas, a 

arrecadação daquilo que foi efetivamente gasto e não foi pago. Assim, 

ainda que o demandante não tenha realizado qualquer intervenção no 

medidor, ele se beneficiou pelo fornecimento de energia que não foi 

faturado, sendo devedor do valor apurado pela ré em observância aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e da 

Resolução nº 456/2000, da ANEEL. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. CEMIG. IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. REGULAR 

INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONVITE PARA 

COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO 

CONSUMO NÃO FATURADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL N. 

414/10. LEGALIDADE DO DÉBITO APURADO. DANOS MORAIS 

INCABÍVEIS. Constatada violação do aparelho medidor de energia elétrica, 

o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos 

do art. 130, III, da Resolução ANEEL n. 414/2010. Assim, comprovada a 

adulteração do equipamento de medição e não tendo havido nenhuma 

irregularidade no procedimento de cobrança adotado pela ré, não há falar 

em danos morais. O fato do autor não participar da calibração técnica do 

medidor retirado de sua unidade consumidora, não conduz à ilicitude do 

procedimento administrativo, mormente se, comunicado a acompanhar a 

avaliação, quedou-se inerte. (TJMG - Apelação Cível 

1.0040.11.011824-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª 

CÂMARA CÍVEL). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO 

PELA CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - TERMO DE OCORRENCIA DE 

IRREGULARIDADE ASSINADO POR EMPREGADO DA EMPRESA - 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUMENTO DOS ÍNDICES DE 

CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - PERÍCIA TÉCNICA - 

LEGALIDADE DA COBRANÇA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO DÉBITO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº. 414/2010 - 

REFORMA DA SENTENÇA. 1 - É válida a intimação realizada na pessoa, 

que se apresenta, sem ressalvas, na sede e como representante da 

empresa, eis que incidente, nesse caso, a consagrada teoria da 

aparência. 2 - Se a concessionária de energia elétrica apurou débito 

devido pelo consumidor, respeitando o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, em virtude de comprovada violação de medidor, resta 

patente a possibilidade de acertamento da quantia. 3 - Realizado relatório 

de calibração no aparelho, que confirma o registro a menor da energia 

elétrica utilizada, resta corroborado o prejuízo da concessionária, 

confirmado pelo aumento do consumo registrado após a substituição do 

medidor violado. 4 - O cálculo dos valores referentes ao consumo de 

energia elétrica não faturada deve ser realizado conforme as regras da 

Resolução ANEEL 414/2010. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.11.007062-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL). Forçoso concluir que constatada a regularidade e a 

legitimidade do crédito apurado pela concessionária, em virtude da revisão 

do faturamento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor, não há que se falar na anulação do débito e, tampouco, na 

condenação da ré, em danos morais. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o demandante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor 

do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do art. 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006849-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON RIBEIRO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1006849-52.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A. Requerido: Everton 
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Ribeiro Pereira Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

contra EVERTON RIBEIRO PEREIRA, também qualificado no processo, 

objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Na 

sequência, o requerente pleiteou no ID nº. 26629994, pela desistência da 

ação, com sua consequente extinção sem resolução de mérito. Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se dos autos, 

que a citação da demandada não foi realizada. Assim, é possível ao autor 

desistir do pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que não 

citado para integrar a lide Ex positis, homologo a desistência apresentada 

pelo autor no ID nº. 26629994, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno o demandante 

ao pagamento das custas processuais. Sem verba honorária vez que o 

demandado não foi citado e não constituiu advogado nos autos. Determino 

a baixa pelo Sistema RENAJUD do veículo placa DRA0327. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001285-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO TRANSPORTES KACULLA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA DIAS PEREZ OAB - SP208331 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EMBARGADO)

BANCO MONEO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HAMILTON GENRO BINS OAB - RS43012 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001285-63.2016.8.11.0003. Ação de Embargos de Terceiro 

Embargante: Expresso Transportes Kaçulla Ltda Embargados: Banco 

Moneo S.A e outra Vistos etc. EXPRESSO TRANSPORTES KAÇULLA 

LTDA, qualificada nos autos, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE EMBARGOS DE TERCEIRO em razão da constrição realizada nos 

veículos descritos na exordial, cuja ordem foi emanada na Ação de Busca 

e Apreensão apensa/vinculada, proposta por BANCO MONEO S.A, em 

face de EXPRESSO RUBI LTDA, também qualificados no processo. No 

curso do processo a embargante informou que houve a devolução dos 

veículos a embargada Expresso Rubi Ltda (Num. 18672812 e 24126121). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Considerando que a embargante comunicou ao juízo que em razão e 

contrato verbal, procedeu a devolução dos veículos bloqueados e objeto 

da ação de Busca e Apreensão para a empresa Expresso Rubi Ltda, 

têm-se que não subsiste mais a suposta constrição ilegal, o que impõe a 

necessária extinção do processo em face da flagrante perda do objeto. Ex 

positis, julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VI do 

CPC, ante a perda do interesse processual. Custas já recolhidas. Condeno 

a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes em favor 

do patrono do banco embargado, vez que houve apresentação de defesa, 

no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) nos termos do artigo 85, §8º do 

CPC. Com o trânsito em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002567-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PAULINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARMEM DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Olange dos Santos Oliveira (REQUERIDO)

ELIAS DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

JOSE MARIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

FABIANA ALBUES MACIEL (REQUERIDO)

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

BRUNA RODRIGUES BORGES OAB - MT21025/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MIRIAN SOUSA ARAUJO (TESTEMUNHA)

JOSELIA GONCALVES DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

ADEVAIR ROSA DE JESUS (TESTEMUNHA)

ADAUTO FERNANDES PEREIRA (TESTEMUNHA)

SONIA FAUSTINO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS FILHO (TESTEMUNHA)

 

Intimação do patrono do autor para que no prazo legal se manifestar sobre 

o devolução da correspondencia devolvida ID. 25601829, bem como do 

decurso de prazo do ID. 25872872, sem manifestação.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015049-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS (REQUERENTE)

ANGELA MARIA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT14245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015049-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA COSTA DA SILVA, DOUGLAS LUIZ 

ALENCAR DE FREITAS REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS 

LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a 

que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, 

fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007402-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HORTO LEILOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ALVES DA FONSECA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO.
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Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000746-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBSON DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ROOSIVELTTE ALVES OAB - MT20188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOMORIM LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015042-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DIAS CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - 293.160.651-00 

(REPRESENTANTE)

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015042-22.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIELA DIAS CORTES REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO 

E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016352-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA OAB - MT26379/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PEREIRA SOARES OAB - MT26405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016352-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016384-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016384-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVANDRO MONEZI BENEVIDES REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000460-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000460-80.2020.8.11.0003. 

Vistos e examinados. Proceda-se a correção do polo passivo, fazendo 

constar o nome da recuperanda. Certifique-se acerca da tempestividade 

da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao 

processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito 

trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja 

trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação 

retardatária como impugnação, devendo ser processada na forma dos 

arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos 

retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de 

trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de 

credores. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. 

Administrador Judicial, para sua manifestação, também devendo ser 

observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a manifestação do 

Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001419-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001419-51.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VICTOR LEAO DE CAMPOS Vistos e examinados. 

Proceda-se a retificação do polo passivo, incluindo a empresa em 

recuperação judicial. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001415-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FRANCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001415-14.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIENE FRANCA DO NASCIMENTO Vistos e examinados. 

Proceda-se a correção do polo passivo. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009257-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LIMAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009257-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAURA LIMAS SANTOS REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO 

E SERVICOS LTDA DESPACHO Vistos e examinados. Certifique-se acerca 

da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009425-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZEID KASSIM ALABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009425-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZEID KASSIM ALABI REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO E 

SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006359-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006359-93.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA REU: BERNARDIS & 

OSTROSKI LTDA - EPP Vistos e examinados. Antes de mais nada, 

DETERMINO seja o feito associado aos autos de nº. 1001519-11.2017. 

Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem requerendo o que 

entenderem de direito para o prosseguimento do feito neste juízo, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Na sequência, voltem conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009434-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER EMILZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009434-43.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESTHER EMILZO REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO E 

SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009016-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA SILVESTRINI FABRIS (REU)

 

Intimação do patrono do autor para que, no prazo legal se manifeste sobre 

o decurso de prazo de citação, sem manifestação.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009553-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BRITO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009553-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SELMA BRITO DOS SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009432-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009432-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRIS NUNES DO NASCIMENTO REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO Vistos e examinados. Certifique-se acerca 

da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002091-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: PLANTÃO JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENAN CARLOS 

LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO PROCESSO n. 

1002091-59.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: CHEILA VIEIRA Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 

15, LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-235 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 740, 

VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-100 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a liminar 

deferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da decisão 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. LIMINAR: PROCEDER O 

RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UC 

nº 6/1237832-9, DA AUTORA, NO PRAZO MÁXIMO DE 2 HORAS, SOB 

PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 17 

de fevereiro 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001266-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001266-86.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA REU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. Defiro o pleito 

de ingresso da Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S/A na 

qualidade de litisconsórcio passivo, diante da solidariedade existente com 

a parte requerida pela responsabilidade do contato em discussão, nos 

termos do art. 113, I, do CPC. Cite-se para, querendo, contestar a 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Procedam-se as alterações 

necessárias no Sistema Pje. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016730-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016730-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDNA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 
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Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003996-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (AUTOR(A))

PAULO CESAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

MULTICANAL ATACADO LTDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

CARNES BOI BRANCO LTDA (REU)

outros (REU)

ATACADÃO S/A (REU)

BANCO TOPAZIO S.A. (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

BRF S.A. (REU)

AGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (REU)

PAULO ROBERTO LOPES (REU)

AUREO CANDIDO COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

JORGE HENRIQUE MATTAR OAB - SP0184114A (ADVOGADO(A))

MAYSA LINO MENDANHA OAB - GO45922 (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS OAB - MG107778 

(ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA, 

NO PRAZO LEGAL, SE MANIFESTAR DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE ID. 

29296814, PROTOCOLADOS NO DIA 17/02/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005909-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY LEME DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA NUNES MORENO MILLECK (REU)

MARCELO NUNES MORENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005909-53.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SIDNEY LEME DE SOUZA RÉU: MARCELO NUNES MORENO, 

JUSSARA NUNES MORENO MILLECK Vistos e examinados. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de outubro de 2019, às 08:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§ 3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016731-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016731-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 
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acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006962-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROCHA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/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))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016733-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYNEIDE CRISTINA NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016733-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCYNEIDE CRISTINA NASCIMENTO SANTOS REQUERIDO: 

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. 

Certifique-se acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo 

tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a 

habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a 

intempestiva, recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo 

ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno 

que os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016729-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA CANDIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016729-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALZIRA CANDIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009876-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AMBROSIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010731-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARY LAYANE DE SOUZA PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010731-85.2019.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARY LAYANE DE SOUZA PIRES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA 
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Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013632-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DE MORAES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013632-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA PIRES DE MORAES ROSA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a 

que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, 

fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016735-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PIRES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016735-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA PIRES DA COSTA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000447-81.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): AISLAN CESAR DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002052-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RIBEIRO PEREIRA 92378250134 (EXECUTADO)

ADILSON RIBEIRO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002052-62.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: ADILSON 

RIBEIRO PEREIRA 92378250134, ADILSON RIBEIRO PEREIRA Vistos e 

examinados. A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009020-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009020-45.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JESSIKA ORACIO SILVA REU: MB TERCEIRIZACAO E 

SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001101-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI GONCALVES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001101-68.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RUI GONCALVES CHAVES REQUERIDO: ALEXANDRE 

AUGUSTIN Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade 

da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao 

processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito 

trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja 

trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação 

retardatária como impugnação, devendo ser processada na forma dos 

arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos 

retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de 

trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de 

credores. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. 

Administrador Judicial, para sua manifestação, também devendo ser 

observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a manifestação do 

Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008707-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL CURSINO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008707-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISMAEL CURSINO BEZERRA REQUERIDO: BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004530-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)
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AVIANCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004530-77.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAYLSON DOS SANTOS TORRES REU: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., AVIANCA Vistos e examinados. Sobre o teor da manifestação da 

requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS, diga a 

parte autora, no prazo legal, haja vista o teor do disposto no artigo 9 do 

CPC. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002068-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002068-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MUCIO VILELA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Cite-se a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 382, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002844-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002844-84.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JESSICA NIERI REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos e examinados. Substituto a perita 

grafotécnica antes nomeada pelo perito judicial LUIZ ANTÔNIO SILVIO 

PEREIRA, com endereço na Rua da Paz, 277, Jardim Brasília, 

Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-600, Fone (66) 3421-6631 e (66) 

99611-7391. Providencie-se a sua intimação, nos termos da decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002914-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DORATIOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA GUILHEN MELO BARBIERI (EXECUTADO)

MARLENE RODRIGUES CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEYA SOUZA DA CRUZ OAB - MT8398/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005521-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

EDUARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK (EXECUTADO)

RICARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005521-58.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ANNEMARIE PFANN 

TOMCZYK, RICARDO TOMCZYK, LEONARDO TOMCZYK, EDUARDO 

TOMCZYK Vistos e examinados. Devolvo os autos à serventia para que 

retornem conclusos na pasta Minutar Decisão, para onde devem ser 

enviados todos os feitos com embargos de declaração, impugnações ao 

cumprimento de sentença, impugnações à penhora e exceções de 

pré-executividade pendentes de apreciação. Registro que a conclusão 

dos autos nas pastas corretas é medida necessária, para que o processo 

possa ser devidamente triado e incluído em plano de trabalho, a fim de 

permitir a maior celeridade na tramitação e julgamento dos feitos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002121-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. RESMINI & CIA LTDA - ME (REU)

ZEFERINO RESMINI (REU)

RAQUEL RESMINI CASTALDELI (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002121-94.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REU: Z. 

RESMINI & CIA LTDA - ME, RAQUEL RESMINI CASTALDELI, ZEFERINO 

RESMINI Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora para 

que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – 

Da inicial Com a juntada do comprovante, expeça-se mandado de 

pagamento do débito, bem como pagamento dos honorários advocatícios 

no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, 

consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposição do art. 701, 

do Código de Processo Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do 

pagamento de custas processuais se o mandado for cumprido no prazo 

estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do 
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Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006799-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANARTE CLEIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REU)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006799-26.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JANARTE CLEIA DO NASCIMENTO REU: RIBEIRO, VILARINHO 

DA SILVA & CIA LTDA - ME, INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP 

Vistos e examinados. Certifique-se, a Sra. Gestora, se a intimação da 

autora, mencionada na ultima certidão, é aquela previsa no artigo 485, §1º 

do CPC. Caso seja positivo, tornem conclusos para a extinção do 

processo. Não tendo sido, providencie-se a dita intimação pessoal. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002104-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002104-58.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WALLACE MATOS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para esclarecer se solicitou administrativamente o 

desligamento da unidade consumidora em discussão, juntando o 

respectivo comprovante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da liminar. Após a juntada, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000560-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

REGILANDIA BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOE RODRIGUES DE SOUZA (REU)

ABENITA DURÃES DE SOUZA (REU)

EVANIO MISSIAS SANTOS (REU)

IRENE BARBOSA NUNES (REU)

WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DE SOUSA OAB - 593.352.541-34 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

Réus Ausentes, Incertos (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 

LEGIS)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - 998.626.201-10 (CURADOR)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000560-06.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): REGILANDIA BRITO DA SILVA, OSVALDO SOARES DE 

SOUSA REU: NOE RODRIGUES DE SOUZA, ABENITA DURÃES DE SOUZA, 

IRENE BARBOSA NUNES, EVANIO MISSIAS SANTOS, WAF 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS REPRESENTANTE: DANIEL RODRIGUES 

DE SOUSA Vistos e examinados. Considerando o teor da certidão retro, 

determino que seja o feito impulsionado para que a parte autora 

manifeste-se, no prazo legal, acerca da citação dos requeridos ABENITA 

DURÃES DE SOUZA e DANIEL RODRIGUES DE SOUZA. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002223-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA MARIA CONSTANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002223-19.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZILMA MARIA CONSTANTINO REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002074-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ANTONIO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUA AMANDA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002074-23.2020.8.11.0003. 

AUTOR: AILTON ANTONIO DE LIMA REU: LUA AMANDA DE SOUZA Vistos 

e examinados. I – Da justiça gratuita Primeiramente, defiro à parte autora 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Por fim, assento que existindo a possibilidade de 

acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos confinantes, nos 

termos do disposto no artigo 246, §3º do Código de Processo Civil. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto ao artigo 259, I, do 

CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001108-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001108-60.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): RONEY LOPES DE AMORIM REU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que proceda a juntada 

do comprovante de recebimento do benefício previdenciário, com os 

descontos controvertidos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008108-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEA DOS REIS (REU)

Reginaldo dos Reis (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008108-82.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARLOS EDUARDO DOS REIS REU: ROSICLEA DOS REIS, 

REGINALDO DOS REIS Vistos e examinados. Cite-se a parte requerida 

REGINALDO DOS REIS no endereço declinado no Id. 16623075. Indefiro o 

pleito de aditamento da inicial, tendo em vista que a requerida Rosiclea dos 

Reis já foi devidamente citada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003968-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FARIAS NETO (REQUERIDO)

INES ALEXANDRE DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003968-73.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: SOLANGE NOGUEIRA DINIZ REQUERIDO: EDSON FARIAS 

NETO, INES ALEXANDRE DE AMORIM Vistos e examinados. Por serem 

intempestivos, NÃO RECEBO os embargos de declaração apresentados. 

Não havendo requerimento de prosseguimento do feito, arquive-se. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002171-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GODOI ARCURE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMAD CONSTRUTORA EIRELI - ME (REU)

DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002171-62.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIANA GODOI ARCURE REU: DOMUS COMPANHIA 

HIPOTECARIA, EMAD CONSTRUTORA EIRELI - ME Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que a parte autora não juntou qualquer 

comprovante de que as empresas requeridas receberam o repasse para 

construção da sua residência, valor cujo ressarcimento se pleiteia em 

sede de danos materiais. Ademais, verifica-se pela leitura do contrato 

individual do beneficiário – CIB (Id. 1678211) que tais valores seriam 

repassados conforme a evolução da obra e, levando-se em conta a 

afirmação da autora de que não foi sequer iniciada, presume-se que 

também não houve qualquer repasse nesse sentido. Dessa forma, a fim 

de se melhor esclarecer a situação, oficie-se a instituição financeira 

interveniente para que esclareça se foi repassado à parte requerida 

qualquer valor para construção da residência da autora, consignando 

prazo de 30 (trinta) dias para resposta. Oficie-se ainda a prefeitura 

Municipal de Pontes e Lacerda/MT, responsável pela fiscalização da obra, 

para informar se o imóvel já foi devidamente entregue ou se já foi 

promovida a substituição do responsável pela construção, nos termos da 

cláusula quinze, consignando prazo de 30 (trinta) dias para resposta. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002091-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002091-59.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): CHEILA VIEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Ante a notícia do 

descumprimento da liminar, majoro a multa já fixada para o valor de 

R$1.000,00 por dia de descumprimento. Indefiro o pedido de “ordem de 

prisão civil do Gerente da agencia responsável pela UC”, por tratar-se de 

medida não cabível na espécie. Esclareço, ainda, que a tutela antecipada 

suspendeu tão somente a cobrança das faturas eventuais, nos valores de 

R$1.679,43 e R$5.716,88 (juntadas em Id. 29125203), de modo que as 

faturas regulares deverão ser quitadas normalmente e poderão, em caso 

de inadimplência, gerar suspensão. Expeça-se novo mandado, ou 

retifique-se o inicial, com a majoração da multa ora determinada, e 

encaminhe-se ao oficial de justiça plantonista. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002023-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RIBEIRO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002023-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA RIBEIRO DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de abril de 2020, às 11:00 horas. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. III 

– Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece 

que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do 

débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao 

devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela 

possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. 

Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP 

(2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) (AI – 1010090-77.2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) De outra banda, é 

inegável que a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao autor, uma vez que se a restrição ao seu nome for mantida, 

o mesmo poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal das suas 

atividades, principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para EXCLUIR o nome da 

parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora 

discutido. Oficie-se o cadastro de proteção ao crédito para que proceda a 

exclusão dos apontamentos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002006-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002006-44.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS REU: CARLOS 

ROBERTO GONCALO DE LIRA Vistos e examinados. Não é o caso de 

julgamento do feito no estado em que se encontra, motivo pelo qual passo 

ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. I - Da inépcia Não é inepta a petição inicial que descreve 

com clareza suficiente a causa de pedir e os pedidos, instruindo-a com os 

documentos indispensáveis a sua propositura. Neste sentido: APELAÇÃO. 

MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. 

REJEITADA. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o 

autor instruiu a petição com documentos indispensáveis à propositura da 

ação, demonstrando os fatos articulados na inicial. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. MANTIDA. Os documentos juntados aos autos e a 

conclusão do laudo pericial comprovam que o apelante rescindiu o 

contrato de prestação de serviços de auxiliar de administração 

condominial e não quitou seus débitos com a imobiliária. Recurso 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70079475489, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, 

Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079475489 RS, Relator: Jucelana 

Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019) 

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR - PRELIMINAR - INÉPCIA DA 

INICIAL - REJEITADA - CONVÊNIO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE 

TOMBOS E PMMG - AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Tendo em vista que a peça inicial apresenta 

uma clara correlação entre os pedidos formulados e os fundamentos 

jurídicos, rejeita-se a tese de inépcia da inicial. (...). (TJ-MG - Remessa 

Necessária-Cv: 10692110013764001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, 

Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 10/05/2019) Assim, 

rejeito a preliminar de inépcia da inicial. II – Prescrição e decadência 

Tampouco há que se falar em prescrição e decadência, tendo em vista 

que o negócio jurídico efetuado a partir de procuração falsificada é 

considerado ato nulo e, portanto, não se convalida no tempo. Neste 

sentido: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO 

DE REGISTRO DE IMÓVEIS. I- USUCAPIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) II- PROCURAÇÃO FALSA. 

NULIDADE ABSOLUTA. PRAZO DECADENCIAL NÃO INCIDENTE. A 

procuração pública que nomeia e constitui procurador com poderes 

especiais para alienação de bens imóveis lavrada a partir de manifestação 

de vontade inválida, é nula de pleno direito. Por conseguinte, os 

substabelecimentos, as escrituras públicas de compra e venda e registros 

imobiliários vinculados à procuração nula padecem do mesmo vício. Dessa 

forma, por se tratar de matéria afeta ao regime das nulidades dos 

negócios jurídicos, a declaração de nulidade da procuração falsa é 

imprescritível e não está sujeita a prazo decadencial, aplicável nas 

hipóteses de anulabilidades. (...) RECURSOS CONHECIDOS E 

PARCIALMENTE PROVIDOS.¿ (1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 

0059676-68.2010.8.09.0011, Relatora Desª. Maria das Graças Carneiro 

Requi, publicado no DJe de 12/07/2018). Dessa forma, rejeito a preliminar 

de prescrição e decadência. III – Da perícia Com fulcro no artigo 357, IV, 

do CPC, fixo como pontos controvertidos da lide: a) validade da 

procuração (Id. 12370711) e, b) comprovação do prazo aquisitivo para 

ação de usucapião. Determino a produção de prova pericial, tendo em 

vista que não é possível comprovar os fatos narrados na inicial sem a 

produção de prova técnica por profissional habilitado. Nomeio para a 

realização da perícia Luiz Antônio Silvio Pereira que deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independente de termo 

de compromisso. Face o deferimento do benefício da justiça gratuita a 

parte autora intime-se o perito judicial para que informe, no prazo de 05 

(cinco) dias, se aceita realizar a perícia para receber honorários no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos ao final da ação pelo Estado (se 

a demanda for julgada improcedente) ou pela requerida (se restar 

sucumbente). Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO 

DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS– INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA – CUSTEIO PELO SUCUMBENTE AO FINAL DO PROCESSO - 

RESCURSO PROVIDO. (...) 2. Na hipótese de deferimento de assistência 

judiciária gratuita, os honorários periciais não devem ser pagos no curso 
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do processo, mas devem ser pagos ao final da ação pela parte 

sucumbente. 3. Caso o autor, beneficiário de justiça gratuita, seja o 

sucumbente, incumbe ao Estado, e não a ele, o pagamento dos honorários 

periciais.” (AI 97332/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

27/11/2014). Outrossim, intimem-se, as partes, por meio do procurador 

constituído, para indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Fica consignado que 

o profissional deverá apresentar o laudo em 30 (trinta) dias, após o inicio 

do trabalho. Com a sua juntada, vistas às partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo legal. Após, conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003162-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCHIORI & MARCHIORI LTDA - ME (REU)

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO SABATELLO COZZE OAB - SP252802-O (ADVOGADO(A))

TATYANA BOTELHO ANDRE OAB - SP170219-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003162-67.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS REU: COMETA SINOP 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS 

LTDA, MARCHIORI & MARCHIORI LTDA - ME Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e pedido de 

tutela de urgência ajuizada por WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS em 

face de COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – FILIAL 

RONDONÓPOLIS-MT. Após regular prosseguimento do feito, foi deferido o 

pedido de inclusão no polo passivo da garagem/anunciante e do fabricante 

do veículo. Citada, a fabricante CAOA apresentou contestação, alegando 

apenas questões de mérito, id 21278185. Por sua vez, a ré MARCHIORI & 

MARCHIORI LTDA – ME, na qualidade de prestadora de 

serviços/anunciante do produto, contestou a ação, arguindo 

preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, denunciando à lide a pessoa 

de EVERTON MARCOS TOMAZELLI, antigo proprietário do bem. Após 

frustrada tentativa de composição das partes, vieram os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Pendente a análise de questões prejudiciais tão 

somente quanto à ré MARCHIORI & MARCHIORI LTDA – ME, porquanto as 

demais já foram apreciadas anteriormente. Pois bem. Sem maiores 

delongas, inviável perquirir, nesse momento, quanto à legitimidade ou não 

da requerida, tratando-se a sua alegação de matéria que se confunde com 

o mérito, razão por que será com ele analisada. Outrossim, descabido o 

pedido de denunciação à lide, haja vista a vedação expressa dessa 

espécie de intervenção de terceiros nas relações de natureza 

consumerista, resguardado eventual direito de regresso. Cuida-se da 

aplicação conjugadas dos artigos 13 e 88 do CDC, in verbis: “Art. 13. O 

comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, 

quando: I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não 

puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação 

clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não 

conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. 

Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito 

de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na 

causação do evento danoso.” “Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo 

único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo 

autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, 

vedada a denunciação da lide.” Não é outra a orientação jurisprudencial. 

Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

VÍCIO OCULTO. AUTOMÓVEL. POTÊNCIA. CAUSA OBSTATIVA DO PLEITO 

AUTORAL. DECADÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Apelo 

da parte autora a que se nega provimento, diante do reconhecimento da 

decadência, com base na norma inserta no art. 26, II, do CDC, porque não 

prospera a tese recursal no sentido de que não tinha a requerente 

conhecimento a respeito da avaria respectiva ? pretendendo fazê-lo 

mediante prova pericial em juízo ? na medida em que, na própria exordial a 

demandante afirma, categoricamente, que o veículo a cuja aquisição 

procedeu junto à requerida estaria eivado da avaria respectiva (potência a 

menor), razão pela qual, inclusive, postulou, expressamente, o 

recebimento da quantia de R$ 14.429,44 (quatorze mil, quatrocentos e 

vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), a título de dano material. 

Apelação desprovida.” (TJ-RS - AC: 70083642769 RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2020) DISPOSITIVO Desse modo, 

AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva da ré MARCHIORI & 

MARCHIORI LTDA – ME, bem como REJEITO o pedido de denunciação à 

lide de EVERTON MARCOS TOMAZELLI, antigo proprietário do bem. Não 

havendo mais questões preliminares a serem analisadas, DOU O FEITO 

POR SANEADO. Intimem-se as partes para, fundamentadamente, 

indicarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006763-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FABIANO RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006763-18.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JACKSON FABIANO RODRIGUES LEITE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos e examinados. Converto o feito em diligência 

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida já havia informado 

ao autor nos autos do Processo nº 3428-86.2009 – 42115 que tramitou na 

5ª Vara Cível desta Comarca, acerca da inexistência de conta bancária nº 

15069, agência 252-6, em nome da falecida Eremita Rodrigues Leite, CPF: 

072.511.571-87 (Id. 9913898). Não conformado, o autor ingressou com a 

presente ação de prestação de contas com a mesma finalidade, ou seja, 

obter saldo e posterior levantamento dos valores depositados na conta 

acima mencionada. Entretanto, em consulta aos documentos que em se 

baseiam a pretensão autoral, mais precisamente, os extratos de 

pagamento de benefício de aposentadoria por invalidez, verifica-se que 

não há a identificação da conta em que os depósitos eram realizados, de 

modo que a numeração “015069” ora aparece como agência (Id. 9913922 

– pág 05) ora como “OP” (órgão pagador) (Id. 9913922 – pág 04 e 06). 

Assim, faculto a parte autora a juntada de documento que demonstre 

efetivamente o número da conta bancária em que o benefício 

previdenciário era depositado, como a juntada de informação do INSS de 

maneira clara e objetiva ou cópia do cartão magnético, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse de agir. 

Com a sua juntada, vistas à parte contrária para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002062-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON RODRIGUES LIMEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002062-09.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: GERSON RODRIGUES LIMEIRA NETO Vistos e 

examinados. I – Da liminar Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, 

na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifica-se o cabimento da medida liminar, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. Ante o 

exposto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para o fim de determinar a busca 

e apreensão descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o bem onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte 

requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até 

o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, 

da Lei nº 911/1969. Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para 

purgação da mora inicia-se somente após a citação da parte requerida. A 

propósito: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO 

PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO 

APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em 

cumprimento a liminar de BUSCA e APREENSÃO embasado em alienação 

fiduciária, visando a sua VENDA ANTECIPADA, baseando-se na 

possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O prazo da execução da liminar tem 

início após a citação. (N.U 1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 

14/12/2018) Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, após 

ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, 

diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do sistema 

RENAJUD, conforme extrato em anexo. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se à vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção ao oficial de justiça. II – Das multas/taxas O ônus pelo 

pagamento das despesas incidentes sobre o veículo, tais como IPVA, 

multa, taxas, alugueres de pátio é de responsabilidade do proprietário, ou 

seja, do credor fiduciário do bem, ainda que não tenha, em algumas 

hipóteses, dado causa à cobrança, assegurando-se, contudo, o exercício 

de eventual de direito de regresso em face do devedor fiduciário. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FIDUCIÁRIA. DESPESAS DO BEM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. DIREITO DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. - Os ônus eventualmente incidentes sobre 

o veículo apreendido podem ser baixados somente mediante os correlatos 

pagamentos dos tributos e das penalidades correspondentes, não 

havendo lei que ampare a pretensão de se determinar a exclusão de tais 

gravames no bojo de Ação de Busca e Apreensão Fiduciária - O art. 

1.368-B, do Código Civil, assegura ao credor fiduciário apenas o direito de 

regresso do que houver pago em lugar do devedor, não afastando a 

responsabilidade pelo imediato pagamento dos débitos incidentes sobre o 

bem apreendido. (TJ-MG - AI: 10000180949935001 MG, Relator: José 

Marcos Vieira, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 

29/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSURGÊNCIA DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

DETERMINAÇÃO AO DETRAN DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO 

INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REMOÇÃO, 

ESTADIA, MULTAS OU PENALIDADES DECORRENTES DE INFRAÇÕES 

COMETIDAS NO PERÍODO QUE O AUTOMÓVEL ESTAVA NA POSSE DO 

DEVEDOR - DESCABIMENTO – É DO CREDOR FIDUCIÁRIO A 

RESPONSABILIDADE PELAS REFERIDAS DESPESAS – OBRIGAÇÃO DE 

NATUREZA "PROPTER REM" – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA 

CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 

22408790720188260000 SP 2240879-07.2018.8.26.0000, Relator: Cesar 

Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 31/01/2019, 28ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/01/2019) Demais disso, a insurgência da 

parte autora quanto à cobrança do IPVA e demais tributos e penalidades 

incidentes sobre o veículo decorre de normas de direito tributário que não 

podem ser afastadas no âmbito deste processo, principalmente 

considerando que as pessoas jurídicas de direito público interessadas não 

o integram, de modo que indeferimento do pleito é medida que se impõe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002106-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL LEMOS DE LIMA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002106-28.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ABIGAIL LEMOS DE LIMA BATISTA Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de matéria afeta a família e 

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

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002128-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VITERBO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENYFFER BOEHM OAB - SC51085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002128-86.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIA VITERBO RODRIGUES REQUERIDO: ANDERSON 

PARREIRA SILVEIRA - ME Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de carta precatória extraída de processo em 

trâmite no 3º Juizado Especial da Comarca de Joinville/SC. Dessa forma, 

declino da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para um dos Juizados 

Especiais desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002076-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002076-90.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): FLAVIA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA REU: LOCALIZA 

RENT A CAR SA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos 
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da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

07 de abril de 2020, às 10:30 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem 

como proceda-se a intimação da parte autora. III – Da tutela de urgência No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO 

DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. “Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão 

judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto 

ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela 

possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. 

Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP 

(2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) (AI – 1010090-77.2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) De outra banda, é 

inegável que a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao autor, uma vez que se a restrição ao seu nome for mantida, 

o mesmo poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal das suas 

atividades, principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para EXCLUIR o nome da 

parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora 

discutido. Oficie-se o cadastro de proteção ao crédito para que proceda a 

exclusão dos apontamentos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002150-47.2020.8.11.0003

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:

IGOR JONES MENEGON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002150-47.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: IGOR JONES 

MENEGON Vistos e examinados. I- Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II- Da liminar 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora 

pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se 

o cabimento da medida liminar, haja vista que restou comprovada a mora 

da parte requerida e a sua devida notificação. Ante o exposto, CONCEDO 

A LIMINAR pleiteada para o fim de determinar a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo 

em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este 

venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para 

purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969. 

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora 

inicia-se somente após a citação da parte requerida. A propósito: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 

911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA 

PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A 

CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em 

erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a 

liminar de BUSCA e APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, 

visando a sua VENDA ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de 

PURGAÇÃO da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a 

citação. (N.U 1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) 

Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, após ter 

decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, 

diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do sistema 

RENAJUD, conforme extrato em anexo. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se à vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto aos acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção ao oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002050-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON AGUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002050-92.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): GELSON AGUEIRO REU: MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Vistos e examinados. I – Do valor 

da causa Analisando os autos, observa-se que o valor atribuído à causa 

não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor. Isto 

porque, o valor da causa deve corresponder ao do contrato quando 

debater a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do 

negócio jurídico, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil. 

Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS. 

CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. ART. 292, II, 
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DO CPC. BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I – Quando a ação tiver por objeto a rescisão contratual, o 

valor da causa será o valor do contrato. Isso porque, na hipótese da 

pretensão ser procedente, o requerente se libera de sua obrigação de 

pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício 

econômico perseguido. II – Agravo conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 

40024922120148040000 AM 4002492-21.2014.8.04.0000, Relator: 

Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 18/02/2019, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019) Dessa forma, procedo à 

retificação de ofício para o valor de R$ 69.966,00 (sessenta e nove mil 

novecentos e sessenta e seis reais), nos termos do art. 292, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Procedam-se as retificações necessárias no 

Pje. II – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. III – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

08 de abril de 2020 às 08:00 horas. Cite-se e intime-se a parte ré, bem 

como proceda-se a intimação da parte autora. IV – Da tutela Em se 

tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário se apresenta a 

verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o 

qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos 

que comprovam a celebração do contrato, assim como os valores já 

adimplidos pelo comprador. Por sua vez, o perigo de dano decorre da 

possibilidade de negativação do nome do requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito em razão do não pagamento dos valores vencidos e, 

ainda, vincendos, caso não seja determinada a suspensão da cobrança. 

Ademais, o deferimento da tutela pretendida não representa risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, CPC. 

Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – LIMINAR 

RECURSAL DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVADO SE 

ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DOS AUTORES, INCLUSIVE DE 

ENCAMINHÁ-LOS A PROTESTO, BEM COMO DE EMITIR QUALQUER 

COBRANÇA RELATIVA AO BEM OBJETO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO 

– AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS RELEVANTES APRESENTADOS PELO 

AGRAVADO - RECURSO PROVIDO. Havendo determinação de depósito 

judicial dos valores recebidos dos autores referente ao Pré-Contrato de 

Compra e Venda de Fração Ideal de Unidade Autônoma de Hotelaria e, 

aliado à evidência de que a negativação dos autores poderá causar sérios 

prejuízos financeiros e abalos de ordem subjetiva, de difícil reparação, 

pertinente o provimento do recurso, para que o agravado se abstenha de 

incluir o nome dos autores, inclusive de encaminhá-los a protesto, bem 

como de emitir qualquer cobrança relativa ao bem objeto do contrato em 

discussão, até o julgamento da ação, salvo descumprimento das 

obrigações contratuais pelos agravantes.” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO 

DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE CADASTRAMENTO NEGATIVO 

JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CASO DOS AUTOS EM 

QUE PRESENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. 

DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70080576168, Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado 

em 27/03/2019) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, tão somente para determinar a suspensão da cobrança referente 

às parcelas vencidas e vincendas, bem como para que a parte ré se 

abstenha de negativar/protestar o nome da parte autora em razão do 

contrato discutido nestes autos. Fixo, desde já, multa diária para o caso de 

descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001131-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PINTO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001131-06.2020.8.11.0003. 

AUTOR: PEDRO PINTO DE AMORIM REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 08 de abril de 2020, às 08:20 horas. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. III 

– Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece 

que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível, por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada para: a) se abster de suspender o fornecimento do serviço de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer 

a prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no 

prazo máximo de 02 (duas) horas) e, b) suspender a cobrança do valor 
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discutido nos autos. Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, 

desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002033-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANA RIBEIRO CARDOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002033-56.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): GIORDANA RIBEIRO CARDOZO REU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Processo nº: 1000312-69.2020 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação revisional de plano de saúde c/c 

reparação de danos e pedido de tutela de urgência ajuizada por 

GIORDANA RIBEIRO CARDOZO em face de UNIMED RONDONÓPOLIS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, alegando ser titular de 

plano de saúde na modalidade plus empresarial, com cobertura nacional e 

internação em apartamento, estando vinculado o seu plano ao Sindicato 

dos Produtores Rurais de Rondonópolis. Relata que durante o ano de 2019 

a mensalidade perfazia a quantia de R$ 973,42 (novecentos e setenta e 

três reais e quarenta e dois centavos), mas que em outubro do referido 

ano o Sindicato foi informado quanto ao aumento do valor mensal, 

dando-lhe ciência sobre o reajuste de 59,40%, a incidir a partir de 

dezembro/2019, de modo a elevar o valor da parcela para R$ 1.547,68 (mil 

quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sob o 

argumento de desequilibro entre o quantum cobrado e o custo do serviço 

prestado. Inconformado, sustenta a abusividade e excessiva onerosidade 

no aumento da mensalidade, pugnando, em sede de tutela de urgência, 

seja determinada a manutenção do contrato firmado entre as partes, 

considerando como adequado o montante depositado em juízo, e, por 

consequência, afastados os efeitos da inadimplência. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). Registre-se de 

início que a orientação do STJ é no sentido de que, no plano coletivo, 

modalidade na qual se encaixa o contrato objeto do presente litígio, o 

reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para monitoramento e 

análise de eventuais abusos, não havendo falar em aplicação dos índices 

estabelecidos para os planos individuais (STJ, AgInt no AREsp 

1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 07/02/2019. Não obstante, 

é certo que a ausência de percentual-limite previamente fixado pela ANS 

para planos coletivos não autoriza o aumento expressivo do valor da 

mensalidade, sob pena de rompimento do equilíbrio contratual. Na espécie, 

observa-se que a empresa demandada encaminhou notificação, 

acompanhada de memorial descritivo, sustentando o aumento da 

sinistralidade para amparar o reajuste no percentual de 59,40%. Em um 

juízo de cognição sumária, contudo, esse percentual se mostra assaz 

desarrazoado, dada as condições que envolvem o contrato e o evidente 

risco de impossibilidade da manutenção do vínculo contratual estabelecido 

entre as partes, já que o valor da mensalidade alcançaria o valor de R$ 

1.547,68 (mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito 

centavos). Assim, em razão das circunstâncias que envolvem o caso, 

bem como os documentos apresentados, observa-se a probabilidade das 

alegações versadas na inicial, vale dizer, da possível abusividade no 

aumento, enquanto o perigo de dano decorre do fato de que eventual 

subsistência do reajuste poderá ocasionar a inadimplência pelo usuário, 

com suspensão dos serviços de saúde prestados. Nesse sentido, 

confira-se: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1003716-05.2018.8.11.0002 APELANTE: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: LENITA TAQUES DE 

ARRUDA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - 

LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS 

- MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - 

RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO PROVIDO. Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo 

não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser 

livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si 

não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio 

contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. 

Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a 

restituição de valores.” (N.U 1003716-05.2018.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, 

Publicado no DJE 19/07/2019) Em contrapartida, considerando a fase 

processual em que se encontra o feito, de rigor a manutenção da 

mensalidade de acordo com os valores pagos no ano de 2019, não sendo 

prudente fixa-la em quantum inferior, haja vista que para tanto adotar-se-ia 

como parâmetro tão somente cálculos unilaterais elaborados pela parte 

autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

tutela de urgência para o fim de: i) determinar a conservação do contrato 

estabelecido entre as partes,; ii) manter, até ulterior deliberação, a 

mensalidade no valor de R$ 973,42 (novecentos e setenta e três reais e 

quarenta e dois centavos); iii) determinar à demandada que emita 

mensalmente os boletos para pagamento na quantia supracitada, sob pena 

de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por boleto; 

e iv) abster a empresa de considerar o autor inadimplente para quaisquer 

efeitos em razão do pagamento desacompanhado do reajuste. Tendo em 

vista o depósito em juízo da mensalidade de fevereiro/2020, DEFIRO desde 

já o seu levantamento em favor da empresa requerida, devendo ser 

efetuados os próximos pagamentos diretamente à contratada, 

observando-se o montante adrede estabelecido. Nos termos do artigo 334 

do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 08 DE ABRIL 

DE 2020, ÀS 09:00 HORAS. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como 

proceda-se à intimação da parte autora. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014193-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA PAULA FORTES RUFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014193-50.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELOISA PAULA FORTES RUFINO REU: CAMARA DE 

DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Analisando os autos, entendo que o pleito não merece 

guarida. Isto porque, instada a apresentar extratos bancários, 

declarações de imposto de renda referente aos últimos 03 (três) 

exercícios, bem como outros documentos que comprovem a 

hipossuficiência financeira, procedeu à juntada unicamente de extratos de 

uma conta sem movimentação (Id. 27175168). Ademais, embora alegue 

dificuldade financeira, não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório Assim, não demonstrada a incapacidade do postulante em 

arcar com as custas e despesas processuais, ainda que de forma 

momentânea, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Os elementos trazidos aos autos 

não comprovam a impossibilidade da agravante em arcar com as custas 

do processo. Benefício indeferido. Viabilidade de pagamento das 

despesas processuais ao fim do processo. Recurso desprovido. (Agravo 

de Instrumento Nº 70078334893, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 

11/07/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA 

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – IMÓVEL 

NO VALOR TOTAL DE R$319.500,00 – AUTORES QUE EXERCEM A 

ATIVIDADE DE EMPRESÁRIOS – INFORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DAS 

EMPRESAS TRAZIDA PELO AGRAVADO – MANTENÇA DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO NA ORIGEM – 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS 

CUSTAS PROCESSUAIS – ANULAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE 
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CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as 

circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras 

de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é 

suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça 

gratuita há que ser indeferido. (AI Nº 1006600-47.2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018) Acrescenta-se que a parte 

sequer informou qual o seu ramo de atividade, limitando-se a se declarar 

"autônoma". Desse modo, indefiro o benefício de assistência judiciária 

gratuita à parte autora. II – Das custas Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002414-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERITA DE MOURA ABREU (REQUERENTE)

PEDREIRA BASALTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002414-64.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDREIRA BASALTO LTDA - ME, ALMERITA DE MOURA 

ABREU REQUERIDO: OLAVO ALVES Vistos e examinados. Analisando os 

autos, observa-se que se trata de ação de jurisdição voluntária. Dessa 

forma, declino da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas de 

Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1000872-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NEGRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARINA NEGRO DUARTE (REU)

ALVARO NEGRO DUARTE (REU)

ROSIMARY NEGRO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000872-11.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCELO NEGRO REU: ROSIMARY NEGRO, ALVARO NEGRO 

DUARTE, ARINA NEGRO DUARTE Vistos e examinados. MARCELO NEGRO 

ingressou com a presente AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA em desfavor de ROSIMARY NEGRO, 

ÁLVARO NEGRO DUARTE e ARINA NEGRO DUARTE, todos devidamente 

qualificados nos autos. Na petição inicial o fez seguinte relato: “No mês de 

janeiro de 2018, o Autor ingressou de fato na sociedade A. NEGRO 

DUARTE EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 24.252.616/0001-18 e ROSIMERY 

NEGRO ME, inscrita no CNPJ de nº 26.601.906/0001-55, ambas com sede 

na Rua Ademir de Jesus Ribeiro, nº 4109, Jardim Rui Barbosa, 

Rondonópolis-MT, na qualidade de sócio quotista possuindo 22,5% do 

patrimônio formado. Ingressou na sociedade em razão do falecimento de 

seu cunhado e para ajudar a irmã com a sociedade pois a mesma estava 

com dificuldades para manter o funcionamento da empresa. Sendo assim 

foi realizado um contrato entre as partes formalizando a sociedade de fato 

existente no dia 08 de junho de 2018 (em anexo), porém iniciou o 

recebimento do pró-labore em 27 abril de 2018. No instrumento ficou 

acordado que o autor entraria na sociedade com o “Know-how” e os 

clientes que possuía na empresa Agrofort Bebedouros, afim de injetar 

recursos e expertise na nova sociedade, estipulado a quota de 22,5% da 

atual sociedade empresarial constituída por este contrato para o autor. Por 

sua vez, foi estipulado em contrato, que a administração da sociedade 

seria exercida por Marcelo Negro (autor) e Rosimary Negro (Ré) sendo 

que de fato a ré Rosimary exercia a função de sócia-administradora da 

citada sociedade, tendo assumido tal encardo em 8 de junho de 2018, 

enquanto o autor se ocupava da parte operacional da sociedade. O Autor 

sempre exerceu funções na citada sociedade cuidando de toda a parte 

operacional da empresa, tudo para o saudável desenvolvimento das 

atividades empresariais. Contudo, o Autor passou a ser excluído dos atos 

da sociedade por parte da Ré Rosimary, culminando na proibição da 

entrada do autor na sede da empresa, bem como a proibição do uso dos 

equipamentos que são de propriedade comum dos sócios, por 

determinação da Ré. Não obstante a Ré ainda deixou de realizar os 

pagamentos do pró-labore desde mês de julho de 2019 deixando o autor 

impossibilitado de trabalhar e prover seu sustento, pois sem poder exercer 

mais nenhuma função ou mesmo simplesmente frequentar o 

estabelecimento comercial, eis que era constantemente interpelado de 

maneira grosseira e indiferente. A despeito de seus inúmeros pedidos de 

prestação de contas simples, no intuito de ter conhecimento de quais 

produtos, equipamentos e serviços haviam sido contratados, bem como 

para saber qual o montante auferido a título de lucro, a Ré não 

apresentava os documentos contábeis, fazendo pouco caso para os 

pedidos do Autor, pois como sendo o autor responsável pelo operacional 

da empresa, bem como o principal captador de clientes, o mesmo tem as 

planilhas das obras contratadas para a empresa prestar serviço, com os 

valores dos serviços realizados, bem como notas fiscais e ou ordens de 

serviço, das quais a Ré jamais prestou contas e sequer balanço anual 

afim de realizar a divisão dos lucros conforme previsto na cláusula 7ª do 

Instrumento Particular de Sociedade em anexo. Também assim, nunca foi 

realizado inventário do estoque e equipamentos, pois a Ré insiste em fazer 

confusão patrimonial dos bens da empresa com os bens pessoais, apesar 

dos insistentes pedidos do Autor para que fosse confeccionado o 

levantamento bem como a regularização do patrimônio, retirando os bens 

que restavam em nome do espólio de Alvino Duarte, seu cunhado. Além 

disso, toda sorte de obstáculo é imposta pela Ré, para que o Autor não 

tenha acesso à escrituração contábil da empresa e, assim, não tenha 

conhecimento dos débitos e saldos existentes, sabe-se lá por quais 

motivos. Diversas contratações (empregados, equipamentos e produtos) 

são realizadas sem qualquer forma de consulta, votação ou aprovação 

prévia por parte do Autor. Inclusive, a ré nunca apresentou a média de 

lucro líquido auferida pela sociedade. Registre-se que, nada obstante 

conste expressamente do Instrumento Particular de Sociedade o dever de 

apurar os lucros e prejuízo (Cláusulas 7ª), a Ré jamais prestou contas de 

sua administração ou procedeu à verificação dos lucros e prejuízos 

anualmente. Com efeito, jamais foi realizado/apresentado balanço 

patrimonial anual, conforme determina o Instrumento Particular de 

Sociedade. Por fim, cabe ressaltar que a má administração da ré preocupa 

o autor pois pode ver o patrimônio que lhe pertence ser dilapidado pela ré, 

sem poder fazer nado pois o mesmo encontra-se privado de adentrar o 

estabelecimento. Salienta-se que todas as tentativas de resolver 

amigavelmente os problemas acima apontados foram infrutíferos, mesmo 

depois de reuniões realizadas com contador. Assim, ao Autor não restou 

alternativa, senão ingressar com a presente demanda de prestação de 

contas, para que possa ter ciência da real situação financeira da empresa 

no período de julho de 2018 a até outubro de 2019, assim também para 

que receba as diferenças apuradas.” Requereu o deferimento de tutela de 

urgência para que sejam bloqueados os bens das empresas, bem como 

os veículos em nome dos sócios, em virtude da confusão patrimonial, a fim 

de evitar a dilapidação de patrimônio, expedindo-se oficio ao Registro 

Geral de Imóveis local e inserindo restrição no RENAJUD. No mérito, 

pugnou pela citação da requerida para que preste contas referente ao 

período de 08 de junho de 2018 a 25 de outubro de 2019; e que, sendo 

verificado saldo em favor do Autor, ocorra a condenação da Ré ao 

pagamento do valor correspondente, acrescido dos consectários legais. 

Com a inicial vieram documentos. DECIDO. Defiro ao autor o benefício da 

Justiça Gratuita, podendo haver impugnação pela parte contrária. A 

petição inicial encontra-se em termos, razão pela qual a recebo. No que 

tange ao pedido de antecipação da tutela provisória de urgência, constato 

que a situação apresentada exige conduta cautelosa do julgador, que não 

se coaduna om a apreciação do requerimento em sede de liminar ‘inaudita 
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altera pars’. A complexidade e vultuosidade da questão trazida a lume já 

pode ser incontestavelmente vislumbrada na extensa narrativa traçada 

pelo autor em sua petição inicial, de onde emergem apontamentos 

substanciais e que devem ser apreciados com prudência. Nestes termos, 

se faz imperioso que a questão de mérito consubstanciada na produção 

antecipada da prova apontada na inicial seja dirimida após o exercício do 

contraditório, quando o Juízo poderá valer-se de maiores subsídios para a 

tomada da decisão em voga. Não é demais ressaltar que, por ora, não se 

fez presente o perigo de dano, pois embora o autor requeira o bloqueio de 

todos os bens da empresa, tem-se que o mesmo não fez qualquer prova 

da existência de dilapidação patrimonial pela requerida; não tendo sequer 

relatado uma situação concreta que pudesse evidenciar ato de dilapidação 

de bens comuns que esteja sendo praticado pela requerida. De mais a 

mais, há que se ter em conta que a planilha de faturamento apresentada 

pelo requerente é documento unilateralmente produzido pelo mesmo, e não 

conta ao menos com assinatura de contador ou profissional contábil. 

Registro que o bloqueio de todos os bens da sociedade e particulares dos 

sócios, trata-se de medida drástica, que só poderia ser tomada diante da 

existência de comprovação concreta da sua necessidade, o que não 

ocorreu na espécie. Ademais, é inegável que tal bloqueio poderia causar 

danos irreversíveis à requerida e ao próprio requerente, através de 

prejuízos para a sociedade comum; e que, eventual ato de dilapidação que 

venha a ser praticado pela requerida neste interregno certamente refletirá 

na sua responsabilidade, dada a existência da presente ação, que já firma 

o início dos direitos que venham a ser reconhecido ao requerente. Assim, 

fazendo uso do poder geral de cautela com a finalidade de ajustar 

provisoriamente a situação das partes envolvidas no feito, POSTERGO a 

apreciação do pedido liminar, determinando a prévia citação da requerida, 

nos moldes do artigo 550 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006546-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA CANDIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bruno Borges (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006546-72.2017.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - No tocante a 

preliminar arguida na contestação (Id. 14881853) sem razão o requerido 

em sua assertiva. Tem que com uma simples análise na petição inicial 

resta claro o objetivo perseguido pela requerente, decorrendo da narração 

dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado. 

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida pela ré. 2.0 - Não havendo 

questões prejudiciais que impeçam o seu desenvolvimento válido e 

regular, dou o processo por saneado. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da posse mansa e pacífica do imóvel, pelo lapso 

temporal definido em lei. Defiro a produção da prova testemunhal. Designo 

audiência de instrução para o dia 1° de junho de 2020 às 16h00. Intime os 

autores, pessoalmente, para comparecem ao ato para prestarem 

depoimentos pessoais, advertindo-as que o não comparecimento ou 

havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos 

termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão depositar o rol de 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 

450, do CPC, vez que o referido parágrafo prevê que o prazo não superior 

a 15 dias. Quando do depósito do rol deverá informar qual das 

testemunhas será intimada pela própria parte; qual comparecerá 

independente de intimação; e qual deverá ser intimada por via judicial, nos 

termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo que para o caso de intimação 

por via judicial deverá depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 

05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 17 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000275-81.2016.8.11.0003 Vistos etc. I - Analisando os 

presentes autos, verifica-se que a exequente pleiteia a desconsideração 

da personalidade jurídica da executada. Ocorre que, para análise do 

referido pedido faz-se necessária à instauração de incidente em autos 

apartados, a serem distribuídos por dependência, cujo procedimento está 

previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. A partir da entrada em vigor 

do Novo Código de Processo Civil, a análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica depende da instauração do 

incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do NCPC. No caso, na 

forma do disposto no art. 133 do CPC/2015, o pedido deverá ser autuado 

como incidente, com o recolhimento das custas devidas. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070259197, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 31/08/2016) Assim, indefiro o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica da executada sob o Id. 

22565123, devendo o exequente proceder da forma prevista no artigo 133 

e seguintes do CPC. II – Intime o exequente para promover o regular 

prosseguimento da ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

determinado no decisum sob o Id. 22350749. III – Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002846-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIENAI MONTEIRO DA SILVA OAB - GO37845 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002846-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME REU: 

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS Vistos e examinados. Não é o 

caso de julgamento do feito no estado em que se encontra, motivo pelo 

qual passo ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código 

de Processo Civil. I – Da denunciação à lide A parte requerida formulou 

pedido de denunciação à lide de Tiago Oliveira da Silva, condutor do 

veículo que colidiu com o caminhão da parte autora, cujo sinistro originou a 

presente ação indenizatória. Na hipótese dos autos, não se justifica o 

acolhimento do pedido de denunciação da lide porque não está 

configurada qualquer obrigação legal ou contratual do denunciado em 

indenizar regressivamente o denunciante. Ademais, perquirir acerca da 

responsabilidade do denunciado implicaria na incontestável necessidade 

de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do 

instituto da denunciação da lide, quais sejam: princípios da celeridade, da 

economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional. Salienta-se 

que o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete 

eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não 

impede a propositura de ação autônoma contra o denunciado. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE - TERCEIRO SUPOSTAMENTE CAUSADOR DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - IMPROPRIEDADE - SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

VEDAÇÃO. I- É impróprio requerimento de denunciação da lide em 

desfavor de sujeito supostamente causador do acidente de trânsito 

discutido na ação, não se tratando de pretensão regressiva propriamente 

dita, mas introdução de fundamento novo pela denunciante, para 

simplesmente afastar a responsabilidade civil que lhe é imputada; II- A 

relação estabelecida entre o passageiro e a concessionária de serviço 

público de transporte coletivo de pessoas é de consumo, sendo 

inadmissível a denunciação da lide para exercício de direito de regresso 

decorrente de eventual sucumbência na causa, por força do art. 88 do 

CDC. (TJ-MG - AI: 10000190645549001 MG, Relator: João Cancio, Data de 

Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019) Assim, indefiro o 

pedido de denunciação à lide formulado pela parte requerida em desfavor 

de Tiago Oliveira da Silva. II – Dos documentos Procedam-se à exclusão 

dos documentos constantes no Id. 13736572 a 13738877 tendo em vista 

que a contestação e documentos foram juntados em duplicidade. III – Da 

instrução Declaro encerrada e instrução processual e, em face ao 

princípio da lealdade processual, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000232-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERENTE)

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (REQUERENTE)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERENTE)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

GERALDO VIGOLO (REQUERENTE)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERENTE)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FONSECA FERREIRA OAB - SP323650 (ADVOGADO(A))

IVO WAISBERG OAB - SP146176 (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT13810-A (ADVOGADO(A))

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ LEITE KYRILLOS OAB - SP329722 (ADVOGADO(A))

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA OAB - SP248704 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS MARIA FERNANDES (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

HOLCO MAN LIMITED (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRAER S.A. (REQUERIDO)

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

POSTO SIMON LTDA (REQUERIDO)

EDSON JUNIOR CLAUDIO (REQUERIDO)

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DA CHINA BRASIL S.A (REQUERIDO)

NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS (REQUERIDO)

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

LOESER E PORTELA- ADVOGADOS (REQUERIDO)

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (REQUERIDO)

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(REQUERIDO)

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

INQUIMA LTDA (REQUERIDO)

GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (REQUERIDO)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERIDO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (REQUERIDO)

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERIDO)

VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERIDO)

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 

(REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

ASR PNEUS LTDA (REQUERIDO)

KOMLOG IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)
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BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (REQUERIDO)

SAP BRASIL LTDA (REQUERIDO)

COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A 

(REQUERIDO)

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

WF AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERIDO)

IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MOL (BRASIL) LTDA (REQUERIDO)

PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BIAVATTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERIDO)

RODOLFO TERRENGUI NETO (REQUERIDO)

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA (REQUERIDO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

BAYER S.A (REQUERIDO)

AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNISOJA S/A (REQUERIDO)

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AGRICOLA HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (REQUERIDO)

A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME (REQUERIDO)

GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ILDEFONSO LUIZ COSTA (REQUERIDO)

LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME (REQUERIDO)

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

BASF SA (REQUERIDO)

MONSOY LTDA (REQUERIDO)

POSTO R7 LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME (REQUERIDO)

C WONDRACEK - EPP (REQUERIDO)

RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 (REQUERIDO)

D M P INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIO O DANTAS - ME (REQUERIDO)

PNEU TECH LTDA - EPP (REQUERIDO)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

OSVALDO LIMA COSTA - ME (REQUERIDO)

G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

PETROLUZ DIESEL LTDA (REQUERIDO)

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (REQUERIDO)

VALDIR INACIO MAHL (REQUERIDO)

ELAINE NADALIN - ME (REQUERIDO)

SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO INDUSVAL SA (REQUERIDO)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REQUERIDO)

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME (REQUERIDO)

AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO ABC BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MARCOS GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

ORESTES DA SILVA TARGINO (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

ELETRICA SERPAL LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

GILBERTO DE ESPINDULA - ME (REQUERIDO)

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERIDO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERIDO)

SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEHIN CORREA OAB - SP122585 (ADVOGADO(A))

CLELIO MARCONDES FILHO OAB - SP66313-O (ADVOGADO(A))

DANIEL VINICIO ARANTES NETO OAB - SC18600 (ADVOGADO(A))

RUY COPPOLA JUNIOR OAB - SP165859 (ADVOGADO(A))

MARILIA DO CARMO ANDRADE OAB - SP374636 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN OAB - MT18449/O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

LUCIANE GUEDES DE CARVALHO OAB - PR51579 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO OAB - SP373756 
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(ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI OAB - SP138630 

(ADVOGADO(A))

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO OAB - MG86727 (ADVOGADO(A))

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA OAB - SP144885 (ADVOGADO(A))

ANDRE ARCHETTI MAGLIO OAB - SP0125665A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO BUENO FONTE OAB - SP271952 (ADVOGADO(A))

PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS OAB - MT21782/B 

(ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

EDUARDO LORENZETTI MARQUES OAB - SP104543 (ADVOGADO(A))

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070-O (ADVOGADO(A))

NATALIA YAZBEK ORSOVAY OAB - SP345301 (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - MT257907-O 

(ADVOGADO(A))

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO(A))

DANTHE NAVARRO OAB - SP315245 (ADVOGADO(A))

JULIANA VISCONTE MARTELI OAB - SP186181 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LOESER OAB - SP120084 (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO MURIEL OAB - MT83931-O (ADVOGADO(A))

LETICIA BRESSAN OAB - SP126253 (ADVOGADO(A))

THAISA MICCOLI SILVA OAB - SP347921 (ADVOGADO(A))

MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT OAB - SP292635 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA OAB - PR50586 

(ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA TORRES FARIAS OAB - MS0008109A (ADVOGADO(A))

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

WILTON CORDEIRO GUEDES OAB - MS9282 (ADVOGADO(A))

ORLANDO SILVA NETTO OAB - SP293870 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE CARVALHO VIANNA OAB - SP333450 (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

CAMILLA LEITE DUARTE OAB - GO45646 (ADVOGADO(A))

JULIANA PAULA SARTORE DONINI OAB - SP263434 (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL GODINHO PEREIRA OAB - GO23557 (ADVOGADO(A))

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO(A))

ARCIDES DE DAVID OAB - SC9821-A (ADVOGADO(A))

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ OAB - SP147084-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS CABULON OAB - PR38226 (ADVOGADO(A))

MELISE CEZIMBRA MELLO OAB - RS54042 (ADVOGADO(A))

TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA OAB - PR51938 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO JORGE SACHETO OAB - SP133086 (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE OAB - SP256534 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA FIGUEIRA OAB - SP286495 (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB - SP98473 (ADVOGADO(A))

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

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

VITOR CARVALHO LOPES OAB - RJ131298 (ADVOGADO(A))

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

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

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA TELES OAB - MT16154/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA OAB - SP285743 

(ADVOGADO(A))

MARCELLA MARY VEIGA SOUZA OAB - SP389979 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

CHARLES ISIDORO GRUENBERG OAB - SP198636 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS LEAL NASCIMENTO OAB - GO18488 (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

Itamar Dall'Agnol OAB - PR36775 (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

MARCELO SALVI OAB - SC40989-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA OAB - SP182961 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO MOREIRA OAB - SP62724 (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT12553-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR DECCACHE OAB - SP140500-A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO(A))

GIULIANO DIAS DE CARVALHO OAB - SP262650 (ADVOGADO(A))

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY OAB - MT6354/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO CHOLBI TEPEDINO OAB - RJ55317 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

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

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 
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(ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205-O (ADVOGADO(A))

WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA OAB - SP243806-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA OAB - SP216838 

(ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BRISON OAB - SP377138 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA OAB - SP315407 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

CHRISTINE FISCHER KRAUSS OAB - SP165263 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE 

VIGOLO, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, BOA ESPERANCA 

AGROPECUARIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. 

AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA., FAZENDA 

SAO JORGE LTDA, FAZENDA SAO BENEDITO LTDA, FAZENDA SAO 

MATEUS LTDA, FAZENDA SAO JOSE LTDA, EDILENE PEREIRA MORAIS 

VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA 

REQUERIDO: HOLCO MAN LIMITED, BANCO PAN, DU PONT DO BRASIL S 

A, NIDERA SEMENTES LTDA., GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVICOS S.A., BANCO DA CHINA BRASIL S.A, IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS, BANCO SAFRA S-A, MONSANTO DO BRASIL 

LTDA, BAYER S.A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PINE S/A, BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, FMC QUIMICA DO BRASIL 

LTDA., BASF SA, MONSOY LTDA, BANCO ABC BRASIL S.A., BANCO 

ORIGINAL S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO BMG S.A, TEREZA 

CARVALHO TEIXEIRA, MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., ARYSTA LIFESCIENCE DO 

BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA., BANCO CAIXA 

GERAL - BRASIL S.A., INQUIMA LTDA, BANCO BRADESCO, OCTANTE 

SECURITIZADORA S.A, BANCO FIDIS S/A, OI S.A, OI BRASILTELECOM, 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), ATACADAO S.A., SUPERMERCADO 

ROMANCINI LTDA, LOESER E PORTELA- ADVOGADOS, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA, 

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, JEFER 

PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, SAP BRASIL LTDA, WF 

AGROPECUARIA LTDA, PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, AGRICOLA HORIZONTE LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BANCO JOHN DEERE 

S.A., GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S A, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, BANCO INDUSVAL SA, 

ELAINE NADALIN - ME, SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS 

LTDA - ME, ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP, JOSE ALBERTO 

AMARO DA SILVA 24991104220, C WONDRACEK - EPP, RONDOFERRO 

COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP, TERRA PREMIUM COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., MARCIO O DANTAS - ME, SHIGAKI 

OMOTO & CIA LTDA - EPP, PNEU TECH LTDA - EPP, OSVALDO LIMA 

COSTA - ME, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA, CAROLINA 

VEICULOS LTDA, GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ABG 

COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP, GILBERTO DE 

ESPINDULA - ME, MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME, M. D. 

PEREIRA COMERCIO - EPP, SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 

EPP, ANTONIO GOMES JARDIM NETO, ELETRICA SERPAL LTDA, PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A, DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - 

EPP, GUIMARAES AGRICOLA LTDA, GUIMARAES CENTRO NORTE 

SERVICOS MECANICOS LTDA - ME, GUIMARAES TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP, AUTO MOLAS PARANATINGA 

LTDA - EPP, DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, G A BAZANA 

POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP, A. P. BAZANA PRESTADORA DE 

SERVICO - ME, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, AGRO BAGGIO 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME, LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA, 

POSTO R7 LTDA, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

AUTOPECAS LTDA - ME, ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME, G. A. COMERCIO 

DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME, D M P INFORMATICA LTDA - EPP, SORAIA 

GHATTAS ARAGAO - ME, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE LTDA., INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME, AUTO ELETRICA 

SANTA CLARA LTDA - ME, MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP, 

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA, CADORE BIDOIA & CIA LTDA, 

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP, 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, GIDEOLI TUBOS VALVULAS E 

CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CASCAVEL 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, 

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, VALE DA SERRA 

TRANSPORTES LTDA, SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA, 

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., ASR PNEUS 

LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SENA RONDONOPOLIS 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, RODOLFO TERRENGUI NETO, 

SANTOS MARIA FERNANDES, EMAL EMPRESA DE MINERACAO 

ARIPUANA LTDA, SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS, G O 

ZUCCHI & CIA LTDA - EPP, MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA, 

RABOBANK CURACAO N.V., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DE 

INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., ROBRACON 

RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, IBM 

BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, MACEDO & 

SOUZA LTDA, BIAVATTI & CIA LTDA, MOL (BRASIL) LTDA, FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DRANKA E FILHO TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA - ME, UNISOJA S/A, GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME, 

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, COFCO INTERNACIONAL 

BRASIL S.A., KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA, 

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., KOMLOG 

IMPORTACAO LTDA, COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA 

E COMERCIO S.A, AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, 

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA, ANDERSON NEVES DE FREITAS, 

PETROLUZ DIESEL LTDA, VALDIR INACIO MAHL, BRF S.A., IGUACU 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, ORESTES DA SILVA TARGINO, MARCOS 

GONCALVES GOMES, FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, POSTO 

SIMON LTDA, EDSON JUNIOR CLAUDIO, HSBC BANK BRASIL S.A. - 

BANCO MULTIPLO, RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S, AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA, BIO SOJA 

FERTILIZANTES LTDA, SIMON TRANSPORTES LTDA - ME, SALVADOR 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, NOVA AURORA TRANSPORTES 

LTDA - ME, CLARO S.A., PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 

E SERVICOS LTDA, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL LTDA, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, 

LEANDRO MOTTA DA SILVA, FABIANO & LOURENCO LTDA - ME, CAIADO 

PNEUS LTDA, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., 

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EMBRAER 

S.A., PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA., 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, 

AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BRL TRUST 
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DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., ILDEFONSO 

LUIZ COSTA, BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos e examinados. 01 – DA PETIÇÃO 

DA KPMG CORPORATE FINANCE LTDA (Id. 28438421. Relata a empresa 

peticionante que foi nomeada para realizar serviços de “perícia/auditoria 

para verificar o cumprimento do plano de recuperação judicial no período 

do biênio fiscalizatório e de todos os documentos financeiros e contábeis, 

análise de despesas e receitas e seus respectivos destinos, notas de 

compra, de remessa e de devolução, dentre outras verificações 

necessárias”, conforme decisão proferida pela Desembargadora Nilza 

Maria Possas, D. Relatora do RAI 1018689-34.2019. Discorreu sobre a 

diferenciação técnica entre “auditoria” e “perícia”; e sustentou a 

necessidade da decisão ser ajustada para constar que o trabalho a ser 

desenvolvido trata-se de uma ‘perícia’ ao invés de ‘auditoria’, 

apresentando um escopo a ser desenvolvido. Ocorre que, como bem 

salientou a própria peticionante, a decisão que determinou a realização da 

perícia foi proferida pela Exma. Desembargadora Nilza Maria Possas, D. 

Relatora do RAI 1018689-34.2019. E a nomeação da peticionante, feita por 

este Juízo, ocorreu em virtude de cumprimento de ordem superior, assim 

proferida: “...determino que seja nomeada pelo Juízo a quo no prazo de 05 

(cinco) dias, às expensas das apeladas, empresa especializada em 

perícia e auditoria dentre as três indicadas na petição do requerente...” 

Nesse contexto, este Juízo não possui competência para apreciar o 

pedido formulado pela empresa nomeada, de retificação da decisão para 

constar que o trabalho a ser desenvolvido trata-se de uma ‘perícia’ ao 

invés de ‘autoria’; e os trabalhos periciais deverão ser desenvolvidos tal 

como determinado pela Instância Superior. Dito isto, deixo de apreciar os 

pedidos formulados em Id. 284384421 e determino que a perícia seja 

realizada nos exatos moldes em que determinada pela D. Desembargadora 

Relatora. 02 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CREDOR BANCO 

BTG PACTUAL S/A (Id. 11598481). Cuida-se de Embargos de Declaração 

apresentados pelo credor BANCO BTG PACTUAL S/A em face da decisão 

que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia 

geral de credores e concedeu a recuperação judicial ao Grupo Bom 

Jesus. 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. 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 de Id. 11598481. 03 – DOS RELATÓRIOS 

APRESENTADOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. Dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para que tome ciência do teor dos relatórios das 

atividades desenvolvidas pelas recuperandas e do cumprimento do plano, 

apresentados em Ids. 28787910 e 27237049. Cientifique-se, ainda, todos 

os credores e interessados habilitados nos autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DANTAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002383-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY 

DANTAS DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA HELENA BOTELHO FEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002386-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSANA 

HELENA BOTELHO FEIJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002389-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY WAGNER DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002389-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY 

WAGNER DA COSTA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002396-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

MARIANO GUERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 
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NORONHA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002397-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

MARIANO GUERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA RABELO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002403-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUDMILA 

RABELO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002398-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA SARMENTO (REQUERENTE)

WANESSA OLIVEIRA SARMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012064-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DA SILVA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação da parte autora para conhecimento da audiência 

redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012064-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DA SILVA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

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

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH PROCESSO n. 

1012064-72.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.111,27 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSANGELA FERREIRA DA 

SILVA Endereço: RUA JOÃO PEDRO DA SILVA, 1687, JARDIM TROPICAL, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-110 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

IBI Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO IBI A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, 

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 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/05/2020 Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

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

portando documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011810-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO FERREIRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011810-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO FERREIRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

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

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH PROCESSO n. 

1011810-02.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CARLOS ANTONIO 

FERREIRA SENA Endereço: RUA NADIR DE CARVALHO, s/n, JARDIM 

BURITI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-002 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, 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 descritas no corpo deste documento. 

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

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 15:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010986-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29273754) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011116-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER CAMILLO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29272697) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011832-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALMEIDA OLIVEIRA 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

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

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH PROCESSO n. 

1011832-60.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRA 

ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA Endereço: rua jose barriga, 976, centro, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-002 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO SA Endereço: Rua Fernando Correa da Costa, 1082, centro, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-129 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, 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 descritas no corpo deste documento. 

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

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 15:40. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011832-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALMEIDA OLIVEIRA 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011127-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDETI CARVALHO DOS SANTOS SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29275327) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011193-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA GOMES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29304608) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016256-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IRSON FRANCISCO SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

(ID 28770820), indicando o atual e correto endereço da requerida ou 

postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011861-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NASTON CORREA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

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

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH PROCESSO n. 

1011861-13.2019.8.11.0003 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Indenização 

por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO NASTON 

CORREA SOARES Endereço: AVENIDA ADALBERTO ANTONIO DA SILVA, 

2070, fundos do restaurante ponto X (Rua A), JARDIM MORUMBI, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-585 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO SA Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 857, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-090 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, 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 descritas no corpo deste documento. 

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

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 16:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015264-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA SANTOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

(ID 28979472), indicando o atual e correto endereço da requerida ou 

postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CAMARGO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002436-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSCAR 

CAMARGO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAQUEL REGINA 

CAMARGO GARCIA 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: 

27/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002333-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA REIS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002333-18.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ROSE MARA MACHADO DA SILVA EXECUTADO: 

CLAUDINEIA REIS OLIVEIRA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o 

valor integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de 

citação que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de 

Justiça deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a 

quitação do débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)

-se o(s) executado(s) para comparecer à audiência de conciliação 

designada, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 
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inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002225-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002225-86.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO EXECUTADO: MARCUS ANTONIO PEREIRA 

MACEDO Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se 

o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

(art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não havendo 

pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder 

penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da 

execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Conforme informado proceda com a 

retificação do endereço supracitado, assim, determino que a Secretaria 

providencie tais retificações e anotações necessárias. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011633-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES ROSA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DIVINA DE BARROS AMENTA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002202-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO ALBERTO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RBRASIL SOLUCOES (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002202-43.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: HONORIO ALBERTO SOUZA DA SILVA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A, RBRASIL SOLUCOES Vistos, etc. Em análise ao 

preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em total dissonância com 

o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que 

dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Desta feita, providencie o requerente o documento 

comprovante de seu endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Após, tomadas as providências, voltem-me conclusos 

com urgência para apreciação do pedido liminar. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007973-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOS ANCHIETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28765030) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015864-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MODESTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão Em que pese o teor do despacho ID 

28772856, verifico que a citação da parte requerida já foi expedida (ID 

26923503), havendo inclusive apresentação de contestações (ID 

27680227 e 28317790), as quais são tempestivas. Assim, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para, caso queira, apresentar 

impugnação, no prazo de dez dias. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DE SOUZA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002460-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDECY DE 

SOUZA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSINEI SILVA 

CARVALHO 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 
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Data: 27/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002378-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU VALMIR REINEHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002378-22.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRINEU VALMIR REINEHR REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

IRINEU VALMIR REINEHR, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

em que pede a antecipação de tutela para compeli-los a prestar serviço 

público essencial à saúde e à própria vida da enferma, que necessita com 

urgência fazer o uso do medicamento SPIRIA 2,5 MG (duas aplicações ao 

dia), devidamente prescrito pelo médico, ressaltando que se trata de 

tratamento necessário em grau severo e que o medicamente não poderá 

ser substituído por outro genérico. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. A questão posta nos 

autos requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Por tais considerações, POSTERGO a análise do 

pedido liminar para, inicialmente, remeter cópia dos autos ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da orientação contida no ofício 

circular nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às 

seguintes recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização 

de procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001251-49.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de 

tutela a fim de que seja determinada a exclusão do apontamento negativo 

realizado pelo requerido junto ao Banco Central, no valor de R$44,00 

(quarenta e quatro reais). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos do Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer 

profunda análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, 

sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de 

início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela 

antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o 

Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015183-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO HENRIQUE GODOY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRTON DO NASCIMENTO ITACARAMBI OAB - 019.711.918-25 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015183-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIO HENRIQUE GODOY DA SILVA REPRESENTANTE: 

WIRTON DO NASCIMENTO ITACARAMBI REQUERIDO: RODONORTE - 

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A Vistos etc. Em 

atenção ao teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, querendo, 

informar novo endereço no prazo de 10 (dez) dias. Assim, determino seja 

cancelada a audiência de instrução designada. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CAMARGO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002436-25.2020.8.11.0003. 

AUTOR: OSCAR CAMARGO FILHO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora nº 6/6447057. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante não reconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado no valor de R$1.115,26 (um mil cento e quinze Reais e 

vinte e seis centavos) e outra no valor de R$ 9.826,69 (nove mil, 

oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), referentes à 

recuperação de consumo. Ocorre que, diante da ausência de pagamento 
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das referidas faturas, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para 

a possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na residência sem energia 

elétrica, demonstrando-se evidente que tal suspensão de energia, já está 

acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à 

hipótese de aguardar até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC nº 6/6447057, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA ME - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002171-23.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RICARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ REQUERIDO: BRAVA 

TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA ME - ME Vistos, etc. Pleiteia 

na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que a requerida 

proceda com a exclusão de seu nome dos Cadastros Restritivos de 

Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os elementos 

autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). 

No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, 

assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após 

a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que 

o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o 

de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO BARBOSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001278-32.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RONILDO BARBOSA ALVES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida retire seu nome/CPF, dos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista que contesta a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente à fatura 

descrita na inicial, levando em conta a grande diferença do consumo 

passado do requerente. Ocorre que diante do tal débito, teve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada 

do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, qual seja R$3.137,87, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 
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demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se 

as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro 

de 2020. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERKSON FELIX MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002384-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JERKSON FELIX 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE NORONHA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 01/06/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002385-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIENE 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA 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 

período vespertino Data: 01/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY WAGNER DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002387-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY 

WAGNER DA COSTA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO 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: 02/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY WAGNER DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002388-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY 

WAGNER DA COSTA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 02/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002402-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

FERNANDA DA SILVA PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 02/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002405-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MARQUES SILVA DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002405-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PEDRO 

HENRIQUE MARQUES SILVA DE ARRUDA NETO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 02/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002410-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MARQUES SILVA DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002410-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PEDRO 

HENRIQUE MARQUES SILVA DE ARRUDA NETO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 02/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012647-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ARGUIMINO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1012647-57.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDIO 

ARGUIMINO DA SILVA LIMA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: considerando o transito em 

julgado da r. sentença proferida INTIMO, as partes acima qualificadas, 

para requerer o que for de direito, no prazo de 5 dias. Rondonópolis/MT, 

17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001783-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001783-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIS FERNANDO 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR 

POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 02/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Rua Rio Branco, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100. Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Despacho 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 DESPACHO Processo: 1014009-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ SANTOS DA GLORIA - ME REQUERIDO: M DE 

ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME Vistos. Considerando que a 

executada descumpriu o acordo formulado entre as partes, recebo o 

pedido como cumprimento de sentença, devendo ser realizada as 

respectivas anotações no Sistema Projudi. Intime-se o requerido/devedor, 

na pessoa de seu advogado, para que no prazo legal de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do quantun devedor, referente a condenação imposta 

na r. sentença transitada em julgado e suas atualizações devidas, nos 

termos do art. 523, do Código de Processo Civil, ou caso queira, apresente 

impugnação, nos termos do art. 525, do mesmo codex, sob pena de 

penhora. Consigne-se a advertência de que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo assinalado, poderá ser expedida ordem de bloqueio 

On Line - Convênio BACENJUD de numerário em conta corrente de 

titularidade do requerido até o limite do valor da dívida atualizada. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014825-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO SOARES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 DESPACHO Processo: 1014825-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ANTONIO SOARES NETO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Considerando que a parte autora João Antônio Soares 

Neto está representado pela defensoria pública desta comarca, e não foi 

intimado da audiência de conciliação designada para o dia 28/01/2020, 

devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização do referido ato. Intime-se pessoalmente a parte autora. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, para a realização do ato. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011828-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011828-23.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: LUCIANA DOS SANTOS SOUZA Vistos. A parte 

exequente comparece nos autos, requerendo que seja o executado citado 

por hora certa. Analisando os autos, observa-se que o Sr. Meirinho não 

declarou qualquer indício de ocultação da parte. Deste modo, INDEFIRO o 

pleito formulado, com relação a citação por hora certa, eis que para o 

deferimento é necessário o preenchimento dos requisitos legais, os quais 

deverão ser constatados pelo Oficial de Justiça. Cabe ressaltar que o 

Oficial de Justiça tem autonomia para utilizar a citação por hora certa 

(desde que verificadas as condições que autorizam sua adoção, nos 

termos dos arts. 252 e 253 do CPC) como forma de dar cumprimento a 

uma ordem judicial que se vê prejudicada pela astúcia do citando, que 

intencionalmente se oculta. Assim sendo, para que não haja prejuízo às 

partes, proceda-se nova citação da executada via Oficial de Justiça, no 

endereço informado, e na hipótese da presença dos requisitos legais, seja 

realizada a citação do executado por hora certa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DIANNE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2B EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000337-82.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KELLY DIANNE LIMA REQUERIDO: 2B EMPREENDIMENTOS 

DIGITAIS LTDA - ME Vistos. Trata-se de pedido de inclusão da empresa 

Inovaprime Comercio Varejista de Suplementos Alimentares LTDA, no polo 

passivo da demanda. Analisando o feito, verifico que a empresa 

demandada 2B Empreendimentos Digitais LTDA, não foi citada até o 

momento. Nos termos do art. 329, do Código de Processo Civil, após a 

citação válida, a lide estabiliza-se objetiva e subjetivamente, sendo vedada 

a modificação do pedido ou da causa de pedir sem o consentimento do 

réu, tornando-se inalteráveis, ainda, as partes litigantes, salvo nos casos 

expressamente autorizados por lei, senão vejamos: “Art. 329. O autor 

poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; II – até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar.” Assim sendo, melhor sorte assiste à 

reclamante, no tocante à adequação do polo ativo da ação, tendo em vista 

que não houve a citação da empresa reclamada até o momento. Para 

tanto, proceda-se a Secretaria deste juizado, a inclusão da empresa 

Inovaprime Comercio Varejista de Suplementos Alimentares LTDA no polo 

passivo da ação, conforme solicitado pela parte autora em ID 29256756, 

bem como designe nova data para a realização de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, para a 

realização do ato. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002329-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA CANDIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002334-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MUNIESA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002343-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA DA SILVA RAMOS MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009945-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009945-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAURICIO ALVES PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 

de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar 

as competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca 

de Rondonópolis, bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO 

seja o presente feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002212-87.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON FILHO DA SILVA BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002212-87.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: NEWTON 

FILHO DA SILVA BARROS Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante 

dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo 

encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de 

Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT15471/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO MAGALHAES CORDEIRO OAB - 042.684.651-62 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002092-44.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: FLAVIO MAGALHAES CORDEIRO INTERESSADO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço em 

nome desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 

319, II, do Código de Processo Civil. Neste diapasão, se deu a 

recomendação feita pelo Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais nos autos do 

processo 0042256-48.2018.8.11.0000 e 0042770-98.2018.8.11.0000, qual 

seja: “Desta feita, recomendo: a) Que os magistrados tenham atenção 

especial aos comprovantes de endereço das partes, determinando que 

demonstrem a ligação com terceiros indicados e que, em caso de dúvidas, 

ou indícios de manipulações, tomem as medidas necessárias a coibir tais 

praticas, dentre elas: apresentação do original do comprovante de 

endereço em cartório para conferencia; (...) Desta feita, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a 

comprovar o vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a 

peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002088-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL WANDERLEI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE CATARINENSE - ACREDICOOP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002088-07.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IZABEL WANDERLEI DE ALMEIDA REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE CATARINENSE - ACREDICOOP 

Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a empresa requerida exclua seu nome/spc 

dos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, compulsando detidamente 

o feito, denoto que a parte autora afirma que seu nome/cpf foi incluso 

indevidamente no SPC/SERASA, contudo, não traz aos autos nenhum 

documento (extrato) capaz de apontar que empresa reclamada tenha de 

fato registrado seu nome nos bancos de dados dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, haja vista que o documento juntado encontra-se sem nenhum 

débito, não sendo este um documento hábil para comprovar tal 

negativação. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

devendo identificar quais seriam as provas com as quais pretende 

demonstrar a verdade dos fatos, bem como para apresentar extrato 

atualizado SPC/SERASA, a peça vestibular, nos termos exigidos pelo art. 

319, inciso II e VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011831-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA SANTOS DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011831-75.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: LUCINEIA SANTOS DE MORAIS Vistos. 

Analisando o feito, verifico que a carta enviada via AR à executada 

Lucineia Santos de Morais foi recebida por pessoa diversa deste (ID. 

26863988), pessoa natural, não havendo qualquer comprovação de 

parentesco ou de que o receptor possua poderes para representar a 

demandada. Destaco que a ausência de cientificação da executada, por 

sua vez, é corroborada pela sua ausência na audiência de conciliação, 

sendo, pois, evidente o prejuízo auferido pela parte, que não teve 

oportunidade para a ampla defesa e o contraditório. Deste modo, a citação 

realizada é nula de pleno direito, em consequência DECRETO A NULIDADE 

e de todos os atos processuais posteriores ao ID. 26863988 para que 

sejam retificados, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Civil. 

Assim sendo, a fim de evitar prejuízo as partes, determino que seja 

expedido novo mandado de citação à executada, via Oficial de Justiça, no 

endereço indicado pelo requerente, bem como seja designada nova data 

para a realização de audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEMES ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002431-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEMES ALMEIDA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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 matutino Data: 02/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA BRANCO (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. 1002457-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS DA 

SILVA BRANCO 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: 02/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002459-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TANIA CRISTINA 

DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIDIANY SILVA NUNES 

POLO PASSIVO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE 

EMPRESARIA LIMITADA 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: 02/06/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ALMEIDA RODRIGUES (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. 1002461-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUANA ALMEIDA 

RODRIGUES 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 

vespertino Data: 02/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013367-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

RLC COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013367-24.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ALAN 

FERNANDO DOURADO DE LIMA POLO PASSIVO: RLC COMERCIO E 

IMPORTACAO 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: Conciliação período vespertino Data: 02/06/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 

17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013367-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

RLC COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013367-24.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ALAN 

FERNANDO DOURADO DE LIMA POLO PASSIVO: EBAZAR.COM.BR. LTDA 

- CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REQUERIDO) 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: 

02/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011139-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KONIG E RASADOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN EDMO MARTINS PALMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1011139-76.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 5.515,99 

ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: KONIG E RASADOR LTDA - ME 

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 436, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-160 POLO PASSIVO: Nome: ALLAN EDMO MARTINS PALMA 

Endereço: AVENIDA JOÃO PONCE DE ARRUDA, 747, Residencial Royal 

Garden, Ap. 101, Bloco I, Centro, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-260 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 21/01/2020 

Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 
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ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

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

portando documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 8 de novembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011139-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KONIG E RASADOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN EDMO MARTINS PALMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011139-76.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:KONIG E 

RASADOR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS BRAGA 

MARIN, EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO CESAR MORAES 

COELHO POLO PASSIVO: ALLAN EDMO MARTINS PALMA 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: 13/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001783-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1001783-23.2020.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: LUIS 

FERNANDO VIEIRA Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 318, SÃO BENTO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-255 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

ITAUCARD S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 43, 

PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Nome: VIA VAREJO 

S/A Endereço: RUA SAMUEL KLEIN, 83, - LADO ÍMPAR, CENTRO, SÃO 

CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09520-010 FINALIDADE: EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 02/06/2020 Hora: 13:00, no endereço acima 

indicado. LIMINAR: "(...) Por tais considerações, por não se tratar de 

questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, 

DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a requerida, providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a retirada do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, no valor 

de R$ 367,13 (trezentos e sessenta e sete reais e treze centavos), 

referente ao contrato de nº 001535825580000, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorre 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. (...)" ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 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). 

RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro 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, 
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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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BASILIO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002093-29.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANO BASILIO QUEIROZ REQUERIDO: ROMA 

EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual com Devolução das Quantias já Pagas 

com Indenização por Danos Morais, onde a parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida suspenda a cobrança em seu cartão de crédito, haja vista que 

pretende rescindir o contrato. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. 

No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside na notícia de que a parte autora alega, em síntese, que firmou 

contrato com a requerida em janeiro de 2019 para que pudesse usufruir 

dos serviços prestados em hotéis conveniados ao mesmo contrato. 

Contudo, após algumas tentativas infrutíferas para desfrutar dos serviços 

oferecidos, decidiu rescindir o referido convênio. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo contrato assinado entre as partes, anexado a peça 

vestibular. Quanto ao perigo da demora, mostra-se evidente, pois tais 

cobranças atentam contra a dignidade da pessoa humana da parte autora, 

pois reduz seu orçamento mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma 

sofrerá danos ainda maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no 

final da demanda, tendo em vista a iminência do prosseguimento dos 

referidos descontos. Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não 

acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará o prosseguimento 

normal do litígio, pois não se trata de questão irreversível, podendo a 

medida liminar ser revogada a qualquer tempo. Ademais disso, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada, proceda a SUSPENSÃO DA COBRANÇA no cartão de crédito 

do autor, tão somente com relação ao contrato objeto desta ação, com 

parcelas fixas no valor de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer crime de desobediência. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011413-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELLIANE LOURENCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 1011413-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA GELLIANE LOURENCO RODRIGUES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Considerando o cumprimento da obrigação 

através do depósito efetuado pelo requerido / bloqueio de valores 

realizado via Sistema Bacenjud, DEFIRO o pedido de levantamento dos 

valores na forma pleiteada pelo credor. Assim, após certificado o 

cumprimento das disposições contidas no artigo 450, §3º, da CNGC/MT, 

EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ. Em seguida e não havendo outros 

requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEOLI COMERCIO DE FERRO, ACO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA. - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

CONNY CALDER MONTAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002270-90.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: GIDEOLI COMERCIO DE FERRO, ACO E ACESSORIOS 

INDUSTRIAIS LTDA. - EPP EXECUTADO: CONNY CALDER MONTAGEM E 

MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME, JOAO OLIVEIRA 

LIMA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e 

seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para pagar em 

03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º 

e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, o 

Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que 

entender de direito e após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE o executado 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016712-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1016712-95.2019.8.11.0003. EMBARGANTE: FABIANA RIBEIRO DA SILVA 

EMBARGADO: MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA Visto. Trata-se de 

EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por YURY ROBERTO RIBEIRO DA 

SILVA, representado por sua genitora, FABIANA RIBEIRO DA SILVA, em 

face de MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA (id. 27551017). O 

requerente, na qualidade de herdeiro do “de cujus” VENERANDO XAVIER 

DE ALMEIDA, em suma, alega não ter sido indicado no polo passivo da 

demanda de reconhecimento e dissolução de união estável (processo-PJE 

nº 1008755-43.2019.8.11.0003), da qual poderia surtir efeitos em relação 

à eventual herança. Segundo o Código de Processo Civil, cabem 

embargos de terceiro quando: “Art. 674. Quem, não sendo parte no 

processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, 

poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos 

de terceiro”. “Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo 

no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a 

sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, 

até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa 

particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da 

respectiva carta”. Ocorre que o feito principal (processo de 

conhecimento) já foi sentenciado e, conforme certificado ao id. 27887408, 

o trânsito em julgado daquela decisão definitiva transcorreu “anteriormente 

a propositura da presente ação”. Considerando a natureza decadencial do 

referido prazo, verifica-se, portanto, ser intempestivo o remédio 

processual optado pela parte. Neste sentido, anote-se o seguinte 

entendimento: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. OCORRÊNCIA. 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. 

SENTENÇA MANTIDA. Os embargos de terceiro podem ser opostos a 

qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em 

julgado a sentença. Não resta dúvida de que a presente ação foi 

intempestiva, posto que, conforme se infere do processo em apenso n. 

0004614-12.1995.8.05.0001, a sentença transitou em julgado em 

19/07/2016, ao passo que os Embargos de Terceiro só foram opostos em 

08/03/2017.(...).” (Classe: Apelação, Número do Processo: 

0329472-96.2016.8.05.0001,Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA 

JUNIOR, Publicado em: 13/03/2018) ISTO POSTO, sendo opostos após o 

trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento 

atacado, sem mais delongas, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, 

JULGO EXTINTO o feito, rejeitando liminarmente os presentes embargos de 

terceiro. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se. Às 

providências. RONDONÓPOLIS, 15 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002961-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (REU)

 

Processo n.º 1002961-12.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

08.04.2020, às 14h40min, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento atempada no ID: 25472428. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO SOARES GIGLIO OAB - MT0015474A (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003381-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

08.04.2020, às 15h, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento atempada no ID: 25473087. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003788-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. E. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 1003788-86.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 14.04.2020, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008647-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008647-82.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando as 

partes, através dos(a) patronos(a), para que manifestem-se acerca da 

devolução da CP com ato negativo ID 29300122, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002106-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. V. A. D. S. (REU)

C. E. A. D. S. (REU)

I. F. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIBELI ANDRADE OAB - 032.150.861-07 (REPRESENTANTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002106-62.2019.8.11.0003. AUTOR(A): VLADEMIR GUEDES DA SILVA 

REU: C. E. A. D. S., Y. V. A. D. S., I. F. A. D. S. REPRESENTANTE: SIBELI 

ANDRADE Vistos. Considerando as informações prestadas pelo 

requerente ao Id. 28816100, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com amparo no artigo 485, inciso VIII, CPC. No que se refere “a 

baixa do protesto ocasionado por força da Ação de Execução”, advirto o 

embargante a formalizar o pedido diretamente no feito principal, no qual 

melhor poderá ser analisado. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

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

anotações necessárias. Publicada e registrada eletronicamente, 

promova-se as intimações necessárias e cumpra-se. Às providências. 

RONDONÓPOLIS, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006833-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. F. (REQUERENTE)

R. R. S. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1006833-64.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO C.C. GUARDA E ALIMENTOS CONSENSUAL aforada por 

REYDNER ROBERTO SOUZA E SILVA e ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO E 

SILVA (qualificados na peça vestibular), onde expõem os autores, em 

síntese, que são casados em regime de separação total de bens desde 

30.07.2010, que têm uma filha, ainda menor, bem como que não há bens a 

partilhar. 2. A inicial foi instruída com todos os documentos necessários à 

propositura da ação, onde os autores avençaram acerca da guarda e 

alimentos em relação à menor, além de postularem a decretação do 

divórcio. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação dos pedidos (ID: 25977469). 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, sendo que pela análise dos 

autos se verifica que há prova da existência do matrimônio (ID: 21095382), 

bem como que foram atendidos todos os requisitos legais para decretação 

do divórcio postulado. 6. Ante a possibilidade da dissolução do casamento 

estampada no art. 226, §6º, da Constituição da República, com a nova 

redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho 

não há senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na inicial. 7. Estando 

os requerentes em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas 

avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, ex vi do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil, c.c. art. 1.571, inciso IV, do 

Código Civil, decreto o divórcio postulado por REYDNER ROBERTO SOUZA 

E SILVA e ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO E SILVA (qualificados nos 

autos), devendo ser expedido o competente termo de guarda 

compartilhada do menor em favor de seus genitores. 8. O cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, ELLEN MARTINS DE 

FIGUEIREDO. 9. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 10. Notifique-se o representante do Ministério Público. 11. 

Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil. 12. 

Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se 

os mandados de inscrição e averbação. 13. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

26 de novembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009452-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. E. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1009452-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, o qual passo a analisar neste momento. 

2. De proêmio, antes de deliberar quanto ao pleito de tutela antecipada, 

transcrevo a seguinte doutrina acerca da fixação dos alimentos: “A regra 

para fixação do encargo alimentar é vaga e representa apenas um 

standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa forma, abre-se ao juiz um 

extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais 

variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao 

dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio da proporcionalidade. 

Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira 

Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em 

essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 

diretamente das idéias de justiça, equidade, bom-senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores 

afins; procede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível 

constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue a regra 

de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” (DIAS, Maria Berenice. 

Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 579). (grifo do autor) 3. A tutela antecipada tem o objetivo de 

satisfazer provisoriamente o direito pleiteado pela parte autora, com vistas 

a garantir que este não se perca ou deteriore durante o curso do 

processo, colocando em perigo iminente o direito à boa prestação 

jurisdicional. 4. Sobre o tema dispõe o art. 300, do Código de Ritos, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 5. Em que pese a parte autora 

alegar que percebe parcos recursos e que possui outros dois filhos, não 

deixa evidente, mormente nesta fase de cognição sumária, que ao tempo 

da fixação da pensão alimentícia tinha uma condição financeira mais 

vultosa do que a atual, bem como que as necessidades do infante 

diminuíram, carecendo seu pleito de tutela de urgência de probabilidade do 

direito, conforme preconiza o art. 300, caput, do Diploma Processual Civil. 

6. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO DE FAMÍLIA. 

REVISIONAL DE ALIMENTOS AFORADA PELO ALIMENTANTE. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. 

PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA CONSENSUALMENTE EM 2013 AOS 3 

FILHOS DE 10, 14 E 17 ANOS NO VALOR DE 50% DE UM SALÁRIO 

MÍNIMO PARA CADA. PRETENDIDA A REDUÇÃO PARA 15% SOBRE ESSE 

REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE PEDREIRO AUTÔNOMO. 

DESEMPREGO. SUPOSTA REDUÇÃO DE LABOR E RENDA EM VIRTUDE DA 

CRISE ECONÔMICA. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. 

AGRAVANTE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL JÁ À ÉPOCA DA 

FIXAÇÃO CONSENSUAL DOS ALIMENTOS. RENDAS PRETÉRITA E ATUAL 

DESCONHECIDAS. REVÉS PROFISSIONAL IMPUTÁVEL AO MOMENTO 

FINANCEIRO DO PAÍS PLAUSÍVEL, MAS NÃO MINIMAMENTE 

DEMONSTRADO. TEMERÁRIA REDUÇÃO DE VERBA ESSENCIAL AO 

SUSTENTO DA PROLE SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS ATINGIDOS 

PELA MEDIDA OBJETIVADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

PARA SE COMPROVAR O ALEGADO DECRÉSCIMO. EXEGESE DO ART. 

1.699 DO CÓDIGO CIVIL. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. É temerária, sob todos os aspectos, a minoração da 

pensão alimentícia sem que haja prova convincente sobre a 

desnecessidade dos alimentandos bem como a redução expressiva das 

condições financeiras do alimentante. 2. Em sede de ação revisional de 

alimentos, a concessão de tutela antecipatória de mérito é medida 

excepcionalíssima, reservada para as hipóteses nas quais a robustez da 

prova assegura, inequivocamente, a modificação da capacidade de dar ou 

de receber alimentos. Não sendo essa a hipótese, é prudente que o juiz, 

diante da nova demanda revisional, mantenha, até a sentença, os 

parâmetros numéricos fixados anteriormente, buscando, com isso, 

produzir prova que o convença, definitivamente, da necessidade ou não 

da pretendida alteração alimentar.” (TJ-SC - AI: 40083766820178240000 

São João Batista 4008376-68.2017.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio 

Sartorato, Data de Julgamento: 12.09.2017, Terceira Câmara de Direito 

Civil). (grifo nosso) 7. Dessarte, não se verificam os pressupostos de 

concessão da medida de urgência, uma vez que não há no caderno 

processual nenhum indício, mormente nessa fase de cognição sumária, de 

que houve alteração substancial nas condições econômicas da parte 

demandante. 8. Dito isso, homenageando o trinômio da 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, indefiro a antecipação de 

tutela postulada na exordial. 9. Ademais, indefiro o pleito de 
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desentranhamento da réplica carreada no ID: 17971435, por falta de 

amparo legal, bem como por se tratar de peça facultativa, cujo 

sopesamento será feito pelo juízo na ocasião da sentença. 10. Outrossim, 

haja vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor desate 

da vexata quaestio, designo o dia 20.05.2020, às 14h, para a realização 

da audiência de conciliação, instrução e julgamento. 11. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

12. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

13. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

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

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 14. 

Intime-se. 15. Notifique-se o representante do Ministério Público. 16. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005563-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. F. P. (REQUERENTE)

T. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. S. D. F. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005563-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por TANIARA SATELES PINHEIRO 

NOGUEIRA em face de SANDRO CARLOS SATELES DE FIGUEIREDO 

(qualificados nos autos). 2. Foi realizado o estudo social (ID: 15118408) e 

a perícia médica (ID: 22073642) com a parte interditanda. 3. O 

representante do Ministério Público teceu seu derradeiro parecer no ID: 

29124434, requerendo o julgamento antecipado do feito, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código Processual Civil. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução, sendo cabível o julgamento antecipado 

do feito, tendo em vista que não há necessidade de produção de outras 

provas, ex vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;” 6. Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte 

requerida deve realmente ser interditada, pois, conforme estudo social 

realizado pela equipe interdisciplinar forense e a perícia médica realizada 

pela perita nomeada por este juízo, concluiu-se que é portadora de 

enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e 

administração dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos 

contidos na peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas colhidas, 

verifica-se que é medida necessária a decretação da interdição ora 

pleiteada. 8. Contudo, não obstante a necessidade da parte curatelada no 

caso em apreço, insta salientar as partes que se trata de uma medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias 

do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a situação de 

interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver regressão/cura da 

enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, 

ainda, que a interdição ora decretada afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 11. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar 

pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de 

abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 

anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover 

as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por 

lei ou mandado.” (grifo nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo 

nosso) 12. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de SANDRO CARLOS 

SATELES DE FIGUEIREDO (qualificado nos autos), declarando-o incapaz 

de exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial 

da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 

1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no 

art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada 

a parte requerente, TANIARA SATELES PINHEIRO NOGUEIRA. 15. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, 

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de 

inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002258-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. S. (REQUERENTE)

E. M. R. (REQUERENTE)

F. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BARALDI OAB - MT21110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1002258-76.2020.811.0003 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. No intuito de resguardar o interesse da criança, que, 

como noticia a peça vestibular, se encontra sob a responsabilidade dos 

requerentes, Franklin Viana Gomes e Eliane Macedo Rodrigues, defiro a 

guarda provisória nos moldes requeridos, devendo eles serem intimados 

para assinar o respectivo termo. 4. A parte autora deverá ser informada 

que a guarda ora concedida tem caráter temporário, podendo ser 

revogada a qualquer tempo, caso surjam situações que demandem deste 

juízo providência necessária à proteção do infante. 5. Tendo em vista que 

há interesse de menor, abra-se vista ao representante do Ministério 

Público. 6. Após, venham-me conclusos para deliberação. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007628-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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P. E. R. D. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1007628-70.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 26.05.2020, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011694-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. K. (REU)

 

Processo n.º 1011694-93.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 28992677, pelo que designo o dia 19.03.2020, às 16h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida dos 

termos da inicial e para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro 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. 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. Designo o dia 23.03.2020, 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. 4. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se com o estudo 

psicossocial das condições das partes e da criança. 5. No mais, com a 

juntada do laudo psicossocial, abra-se vista dos autos ao representante 

do Ministério Público. 6. No intuito de resguardar os interesses da criança, 

que, como noticia a peça vestibular, se encontra sob a responsabilidade 

da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes requeridos, 

devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A parte 

autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem caráter 

temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

da infante. 8. Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão de 

nascimento da criança 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 28,7% do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a R$ 300,00 (trezentos reais), a ser depositado até 

o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta bancária a ser 

informada pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo. 9. 

Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 

de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002791-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002791-74.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal. 2. Após, venham-me conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001388-31.2020.8.11.0003 

INTIMAÇÃO 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 comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de guarda provisória, em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020. JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002423-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA TRICHES BERTOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SCHINDLER OAB - PR79852 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002423-26.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

26.03.2020, às 16h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 
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335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005999-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ZLATIC GATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005999-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. ROSA ZLATIC 

GATTO (qualificada nos autos) postula a este juízo a concessão de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor que consta em nome do de 

cujus BELMIRO GATTO junto ao Banco SICOOB, à Caixa Econômica 

Federal e ao Banco ITAÚ. 2. A inicial foi instruída com os documentos 

necessários à propositura da ação. 3. A parte autora desistiu do pedido 

de expedição de alvará judicial em relação aos valores existentes junto à 

Caixa Econômica Federal. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Analisando detidamente os 

presentes autos, vê-se que, de fato, a requerente é esposa do falecido, 

conforme documentos acostados ao caderno processual, bem como que 

os demais herdeiros estão devidamente representados pelo causídico que 

subscreve o petitório inicial, o que evidencia sua legitimidade para postular 

o presente alvará judicial. 6. Quanto à possibilidade da concessão do 

pretendido alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte 

aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE 

VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E 

COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. 

VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR 

EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE 

TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA 

FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 

DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO AOS 

SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização dos 

princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da Lei 

6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado. (grifo 

nosso) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto e considerando a desistência em relação aos 

valores existentes junto à Caixa Econômica Federal, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos veiculados na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil c.c. art. 1.º da Lei n.º 6.858/80, para 

determinar que se expeça alvará judicial em favor da autora (qualificada 

nos autos), autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer 

numerário existente junto ao Banco SICOOB e ao Banco ITAÚ em favor de 

seu esposo, Belmiro Gatto, falecido. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação em 

custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da 

justiça. 11. Sem condenação em honorários advocatícios, por serem 

incabíveis à espécie. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001737-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REU)

 

Parte Autora: KELLY KAUANY FELIPE DE SOUZA (d. n. 29/07/2006) e 

KAMILLA KAUANY FELIPE DE SOUZA (d. n. 23/10/2004), menores, 

representadas por sua genitora, IRACY FELIPE TEIXEIRA, brasileira, 

solteira, zeladora, RG nº. 1900819-8 SSP/MT, CPF nº. 037.471.501-79. 

PARTE REQUERIDA: ADEMILSON BOTELHO DE SOUZA. PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS - PROCESSO: 1001737-68.2019.8.11.0003 PJE - 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA IRACY FELIPE TEIXEIRA, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, 

dar o regular andamento no processo, VIA DEFENSORIA PÚBLICA, sob 

pena de extinção. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002585-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA OLIVEIRA ARGIONA (REQUERENTE)

LAZARA OLIVEIRA DA TRINDADE ARGIONA (REQUERENTE)

WELINGTON OLIVEIRA ARGIONA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI OLIVEIRA ARGIONA (INVENTARIADO)

 

Parte Autora: LAZARA OLIVEIRA DA TRINDADE ARGIONA, brasileira, 

viúva, serviços gerais, portadora da cédula de identidade RG n.º 

13411661-8, expedida pela SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n.º 

916.630.161-00. PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE WILSON ARGIONA. 

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS - PROCESSO: 1002585-89.2018.8.11.0003 PJE 

- FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA IRACY FELIPE TEIXEIRA, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, 

dar o regular andamento no processo, VIA DEFENSORIA PÚBLICA, sob 

pena de extinção. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003177-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. F. A. (REU)

 

Parte Autora: PIETRO RICARDO RODRIGUES ALCANTARA, brasileiro, 

menor impúbere, neste ato representado por sua genitora KALITA 

RODRIGUES MARQUES, brasileira, solteira, do lar, portadora da carteira de 

identidade nº 2991516-3 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob nº 

061.942.841-45. PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE FREITAS 

ALCÂNTARA, brasileiro, solteiro, técnico, portador do RG n. 2709605-0 

SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob o n. 060.390.441-60. PRAZO: 15 

(QUINZE) DIAS - PROCESSO: 1003177.36.2018.8.11.0003 PJE - 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA KALITA RODRIGUES 

MARQUES, atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 

(CINCO) dias, dar o regular andamento no processo, VIA ADVOGADO, 

sob pena de extinção. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 17 

de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003177-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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K. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. F. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003177-36.2018.8.11.0003. Vistos etc., Diante da ausência da parte 

autora na audiência de conciliação (ID 16166694) em que pese 

devidamente intimada, aliada ao decurso do prazo sem manifestação da 

patrona, em respeito aos princípios do acesso à Justiça e da vedação às 

decisões-surpresa, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo 

05 (cinco) dias, dar regular andamento processual, sob pena de extinção 

do processo (CPC 485, III c.c §1º e IV). Em caso de não ser encontrada 

pessoalmente por motivo de alteração de endereço, intimem-se via edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, para fins e prazo suprarreferidos. Em 

seguida, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 03 de dezembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007146-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

VISTA AO CURADOR NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014531-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O 

(ADVOGADO(A))

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. E. G. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER O SENHOR THIAGO SILVA, NA 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA, CASO 

HAJA INTERESSE.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010113-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. F. (REU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO CEJUSC PARA A DATA: 27/03/2020 ÀS 14hs

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048229-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. J. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BOTASSO TOBIAS OAB - SP399443 (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA FAVERO DE TOLEDO PINHEIRO OAB - SP233770-O 

(ADVOGADO(A))

ELYNE PORTALUPPI OAB - SP139077 (ADVOGADO(A))

SILVIA HELENA DE CASTRO DE JORGE OAB - 171.842.168-06 

(REPRESENTANTE)

CAIO DOMINGUES DO VALE OAB - SP413714 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. 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. 26014292, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1048239-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. O. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVEIRA DE OLIVEIRA OAB - 224.808.888-43 

(REPRESENTANTE)

ADILSON PEREIRA FREITAS OAB - SP359778 (ADVOGADO(A))

BRUNA CHELONI CASTRO GONCALVES OAB - SP290427 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. 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. 25798722, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1048877-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA (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. 26405661, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1053883-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA BARBOSA FEIO OAB - 646.929.732-34 (REPRESENTANTE)

EDIVALDO DE AMORIM SANTOS OAB - PA22810 (ADVOGADO(A))

HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS OAB - PA15960 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. L. (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. 27784478, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 
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de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0006305-43.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UEMURA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26758996, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1052512-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZEIA ROSINHA DE MORAES OAB - 516.526.502-10 (REPRESENTANTE)

JEREMIAS DE SOUZA LEITE OAB - RO5104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. 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. 28911002, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1049770-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARA DEL PAPA E SILVA OAB - MG145060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. S. (REQUERIDO)

A. A. D. C. 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 das certidões negativa contida nos ids. 26334928; 

27165117 , nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 14 de fevereiro 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: 1049715-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZILDINHA ENCARNACAO CANTON SILVA OAB - SP221221 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA SHOPPING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26694913, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1049461-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DE SOUZA MENDES OAB - SC55936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. B. (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. 26213615, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1049406-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA SERRA OAB - MS21197 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. B. (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. 26337976, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1048858-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BEATRIZ SANGALETTI LAVRATTI OAB - PR18646 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. 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. 27757191, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1053903-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. B. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JENI GIARDINI OAB - SP323594 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. B. D. 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. 27209337, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 
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fevereiro 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: 1053320-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. P. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ALVES PIRES OAB - MS11648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. D. B. (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. 27254474, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1053029-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUTO DE AMORIM OAB - PB13879 (ADVOGADO(A))

ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA OAB - PB13359 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN (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. 27091933, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1050965-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALACE BANDEIRA LUSTOSA OAB - PI7563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. 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. 25969543, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1020844-81.2019.8.11.0041

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:

VALENTINO CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERIDO)

ROBERTA MARGARIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26013643, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1049502-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FRANCISCA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PEREIRA SANTOS OAB - MG100884 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR MAX (REQUERIDO)

HELENA NORONHA MAX (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. 26420513, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1049336-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. R. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SIQUEIRA SOARES OAB - PR73974 (ADVOGADO(A))

OSMAR ARAUJO SOARES OAB - PR23354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26153953, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 de 

fevereiro 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: 1051811-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON DELGADO CAMURCA LIMA OAB - RO6792 (ADVOGADO(A))

JOSE ALBERTO ANISIO OAB - RO6623 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR 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 das certidões negativas contidas nos ids. 26924099 e 

27787924, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 14 de fevereiro 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: 1052988-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RODOLFO DE SOUZA OAB - SP116556 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. S. A. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 
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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.27314292 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro 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: 1048042-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARRILHO RIBEIRO FLORENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR FLORENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26401355, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 de 

fevereiro 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: 1048004-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DE MELO OAB - SP330031 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA NEVES D ALMEIDA OAB - SP300058 (ADVOGADO(A))

RAQUEL SANTANA BRITO OAB - 225.504.478-16 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. B. (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. 26166194, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 de 

fevereiro 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: 1048163-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELY DE SOUZA CINTRA ZANETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA ANA ZANETTI (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. 26247892, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 de 

fevereiro 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: 1049404-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO RABELLO OAB - MG128310 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. J. (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. 25963707, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 de 

fevereiro 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: 1046115-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. B. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE BORGES DA COSTA OAB - 030.004.131-46 (REPRESENTANTE)

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLECIO MAGNO FERREIRA ROCHA DIAS (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. 28199623, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 de 

fevereiro 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: 1046291-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. G. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALVES DA SILVA OAB - 030.758.611-11 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. C. (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. 25738263 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 de 

fevereiro 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: 1046576-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SATURNO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT7715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26679203 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 de 

fevereiro 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: 1054823-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBLE INVESTIMENTOS EIRELI (REQUERENTE)

RICARDO ROMERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDWIGES FATIMA ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

JOSE BENJAMIN TEIXEIRA NETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 17 de 

fevereiro 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: 1052993-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA 

(REQUERENTE)

Antonio Carlos Tavares de Mello (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA CONTES LOPES OAB - MT7109/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. 27189496, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 de 

fevereiro 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: 1006634-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

1ª Vara Cível do Foro de Hortolândia SP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CRISTINA STANCATO OAB - SP338307 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006634-88.2020.8.11.0041 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 e, ainda, cópia da petição inicial e decisão do juízo deprecante. 

Juntado tais documentos, 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-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Uma 

vez decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006673-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PILOTTO DO NASCIMENTO OAB - SP140449 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LEME DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006673-85.2020.8.11.0041 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-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Uma 

vez decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006683-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA MEDEIROS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006683-32.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006687-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SOUSA BONFIM LORENZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS VALDIVINO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006687-69.2020.8.11.0041 Vistos. Esta carta 

precatória não preenche os requisitos do art. 260 do CPC, uma vez que 

não está devidamente instruída com a petição inicial e a procuração, que 

são documentos essenciais para o cumprimento do ato deprecado. Assim, 

deverá a Secretaria promover a sua devolução ao juízo deprecante, nos 

termos do art. 267, I, do CPC. Cumpra-se, adotando as providências que 

se fizerem necessárias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043698-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA POMPEO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1043698-69.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de id. 28805362, intime-se a parte interessada para 

em 05 (cinco) dias juntar cópia da matrícula n. 23.455 do 5º Ofício Notarial 

e Registral de Cuiabá. Após, expeça-se novos mandados de penhora e 

avaliação, a serem cumpridos pelo Oficial de Justiça nos endereços 

constantes das matrículas. Registre-se que, fica desde já deferida a 

requisição de força policial, todavia, a polícia somente poderá ser 

acionada se realmente necessário, cabendo ao meirinho certificar 
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circunstanciadamente sobre a diligência. Uma vez lavrados os autos de 

penhora e avaliação, oficie-se ao 2º Serviço Notarial e Registral e ao 5º 

Ofício Notarial e Registral, ambos da comarca de Cuiabá, para fins de 

averbação à margem das matrículas. Cópia desta decisão servirá como 

mandado. Às providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055279-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CENTORIANO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE CARVALHO DAL SECO OAB - MT23124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NOGUEIRA DA SILVA NETO (REQUERIDO)

SABARA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1055279-81.2019.811.0041 Vistos Esta precatória 

tem como finalidade a citação e a intimação do requerido para 

comparecimento em audiência que seria realizada em 02/12/2019, todavia, 

não foi possível localizar o requerido no endereço indicado na carta, 

consoante se vê da certidão de id. 26665705. Assim, diante da 

impossibilidade de cumprimento do ato deprecado, deverá a Secretaria 

oficiar àquele juízo solicitando que em 20 (vinte) dias forneça novo 

endereço do requerido, bem assim que se digne em designar nova data de 

audiência, com tempo suficiente para que este juízo possa cumprir o ato. 

Apresentada a resposta, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia desta decisão como mandado. Uma vez cumpridas as finalidades da 

presente, devolva-se à origem, observando as providências pertinentes. 

Decorrido o prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059518-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL EM LIQUIDACAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODERLY DIAS DO PRADO JUNIOR OAB - MS7850 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARTINS PASSONE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059518-31.2019.8.11.0051 Vistos. Na certidão de 

id. 28463138, o oficial de justiça informa que não possui meios ou 

recursos para cumprimento do ato deprecado, uma vez que a verba 

destinada ao custeio de diligências (VIPAE) não teria sido devidamente 

paga no mês de janeiro. A respeito do fato, assim o MM. Juiz Diretor deste 

Fórum se pronunciou em situação análoga, verbis: Vistos etc. Trata-se de 

Ofício encaminhado pela Gestora Administrativa da Central de Mandados 

objetivando informar que “... os mandados beneficiário da assistência 

judiciária gratuita estão sendo devolvidos, nesta Central de mandados, 

pelos Senhores Oficial de Justiça da Capital, sem devido cumprimento, 

alegando que não possuem meios ou recursos para prosseguimento da 

diligência e demais determinações não urgentes desse Juízo, sem que 

haja prejuízo no seu sustento, em razão do descumprimento da resolução 

153/2012 do Conselho Nacional de justiça que determina o deposito 

antecipado de VIPAE-verbas destinadas ao custeio de diligências, que 

deveria ter sido paga até o 10° Dia útil e até esta data não foi.” Por fim “... 

com o objetivo de resguardar o dever desta divisão no cumprimento das 

determinações superiores, vem perante Vossa Excelência, consultar 

como proceder diante da situação acima mencionada. Relatados, 

sucintamente, decido. No caso vertente, a despeito do noticiado atraso no 

pagamento da VIPAE, este fato não autoriza os oficiais de justiça desta 

Comarca a promoverem a devolução dos mandados sem o respectivo 

cumprimento, mas, sim, s.m.j., pode ser motivo a justificar eventual atraso 

no cumprimento dos mandados concernentes à assistência judiciária 

gratuita, ou seja, não serve como escusa legítima para a devolução dos 

mesmos à Central de Mandados. Nessa senda, determino à Gestora da 

Central de Mandados deste Fórum que promova a imediata devolução dos 

mandados aos oficiais de justiça de origem, advertindo-os de que, em 

caso de negativa em recebê-los ou de reiterada devolução pelo mesmo 

motivo, serão adotadas as medidas disciplinares pertinentes ao caso. 

Comunique-se à Egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso acerca do presente fato. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito Diretor do Fórum da Capital Realmente, nos termos 

muito bem articulados pelo ilustre Juiz Diretor, o atraso no pagamento da 

verba atribuída aos meirinhos à título de “VIPAE” não os autoriza ao não 

cumprimento dos mandados que lhes são ordenados. A persistir tal 

situação, as partes beneficiárias da gratuidade da justiça receberiam 

tratamento negativamente diferenciado por parte do Poder Judiciário, o que 

não pode prevalecer. Ademais, certamente o quantum remuneratório já foi 

ou está sendo provisionado pelo Tribunal de Justiça, com crédito aos 

oficiais de justiça. Portanto, deverá a Secretaria expedir novo mandado, 

encaminhando-o para cumprimento pelo mesmo oficial de justiça 

anteriormente designado, em até 05(cinco) dias, sob pena de adoção das 

providências disciplinares pertinentes. Uma vez cumprida a finalidade, 

devolva-se à origem observando as formalidades necessárias. Cópia 

desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 17 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058980-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAUA AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

BRUNA DAYANNA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1058980-50.2019.8.11.0051 Vistos. Na certidão de 

id. 28508541, o oficial de justiça informa que não possui meios ou 

recursos para cumprimento do ato deprecado, uma vez que a verba 

destinada ao custeio de diligências (VIPAE) não teria sido devidamente 

paga no mês de janeiro. A respeito do fato, assim o MM. Juiz Diretor deste 

Fórum se pronunciou em situação análoga, verbis: Vistos etc. Trata-se de 

Ofício encaminhado pela Gestora Administrativa da Central de Mandados 

objetivando informar que “... os mandados beneficiário da assistência 

judiciária gratuita estão sendo devolvidos, nesta Central de mandados, 

pelos Senhores Oficial de Justiça da Capital, sem devido cumprimento, 

alegando que não possuem meios ou recursos para prosseguimento da 

diligência e demais determinações não urgentes desse Juízo, sem que 

haja prejuízo no seu sustento, em razão do descumprimento da resolução 

153/2012 do Conselho Nacional de justiça que determina o deposito 

antecipado de VIPAE-verbas destinadas ao custeio de diligências, que 

deveria ter sido paga até o 10° Dia útil e até esta data não foi.” Por fim “... 

com o objetivo de resguardar o dever desta divisão no cumprimento das 

determinações superiores, vem perante Vossa Excelência, consultar 

como proceder diante da situação acima mencionada. Relatados, 

sucintamente, decido. No caso vertente, a despeito do noticiado atraso no 

pagamento da VIPAE, este fato não autoriza os oficiais de justiça desta 

Comarca a promoverem a devolução dos mandados sem o respectivo 

cumprimento, mas, sim, s.m.j., pode ser motivo a justificar eventual atraso 

no cumprimento dos mandados concernentes à assistência judiciária 

gratuita, ou seja, não serve como escusa legítima para a devolução dos 

mesmos à Central de Mandados. Nessa senda, determino à Gestora da 

Central de Mandados deste Fórum que promova a imediata devolução dos 

mandados aos oficiais de justiça de origem, advertindo-os de que, em 

caso de negativa em recebê-los ou de reiterada devolução pelo mesmo 

motivo, serão adotadas as medidas disciplinares pertinentes ao caso. 

Comunique-se à Egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso acerca do presente fato. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito Diretor do Fórum da Capital Realmente, nos termos 

muito bem articulados pelo ilustre Juiz Diretor, o atraso no pagamento da 

verba atribuída aos meirinhos à título de “VIPAE” não os autoriza ao não 

cumprimento dos mandados que lhes são ordenados. A persistir tal 

situação, as partes beneficiárias da gratuidade da justiça receberiam 
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tratamento negativamente diferenciado por parte do Poder Judiciário, o que 

não pode prevalecer. Ademais, certamente o quantum remuneratório já foi 

ou está sendo provisionado pelo Tribunal de Justiça, com crédito aos 

oficiais de justiça. Portanto, deverá a Secretaria expedir novo mandado, 

encaminhando-o para cumprimento pelo mesmo oficial de justiça 

anteriormente designado, em até 05(cinco) dias, sob pena de adoção das 

providências disciplinares pertinentes. Uma vez cumprida a finalidade, 

devolva-se à origem observando as formalidades necessárias. Cópia 

desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 17 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041280-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JORGE MIZIARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DANTAS LOUREIRO NETO OAB - PR14243 (ADVOGADO(A))

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

FERNANDO WILSON ROCHA MARANHAO OAB - PR04093 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1041280-61.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 25428118 e da manifestação de id. 25504734, 

expeça-se novo mandado citatório, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

com observância das regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Registre-se que o meirinho deve se atentar para as regras do art. 252 do 

CPC, o qual prevê que, após duas tentativas frustradas de encontrar a 

parte no seu domicílio, e havendo suspeita de ocultação, deverá intimar 

qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora designada. 

Sendo positiva a diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Consigno que o advogado da parte autora 

deverá apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência 

do oficial de justiça ou oferecer meios para cumprimento do ato, uma vez 

que o interessado não é beneficiário da gratuidade da justiça. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048681-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL MENEZES GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLI APARECIDA DE MEDEIROS CARDOSO OAB - SP117454 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL CARDOSO ORDONES OAB - SP380880 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S P DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CAPATO JUNIOR OAB - SP144470 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048681-14.2019.811.0041 Vistos. Quanto ao 

requerimento de id. 29286219, aguarde-se a audiência. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001937-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (TESTEMUNHA)

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001937-24.2020.811.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 29214083, a testemunha Otaviano Olavo Pivetta requer a 

redesignação da audiência a ser realizada em 20/02/2020, às 16h30min, 

vez participará de reunião na SEDEC/MT - Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Estado de Mato Grosso na qualidade de Vice-Governador. 

Diante do alegado, e considerando que o deferimento do pedido não 

acarretará qualquer prejuízo às partes, redesigno a solenidade para o dia 

17/03/2020, às 14h00min, cabendo ao advogado da parte que arrolou 

testemunha informá-la ou intimá-la acerca da nova data, em observância 

aos termos do art. 455 do CPC. Comunique-se o juízo deprecante sobre a 

alteração da data para realização do ato. Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022175-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROSALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA LUCINDA BARBOSA FAGUNDES MOREIRA OAB - MG110425 

(ADVOGADO(A))

IOLANDA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MG110329 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAIR GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1022175-98.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do documento de id. 

27407178. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, certifique-se e devolva-se a 

presente à Comarca de origem, no estado em que se encontra, 

observando no que couber os termos do art. 393 da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024013-76.2019.8.11.0041

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:

ABEC - ASSOCIACAO BARRAGARCENSE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0004325A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024013-76-2019.811.0041 Vistos. Intimem-se as 

partes acerca da data indicada pelo perito judicial (id. 28830617). Às 

providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044528-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BEUKHOF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA VIEIRA OAB - MS12024 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRE VIEIRA OAB - MS6486 (ADVOGADO(A))

AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH OAB - PR81855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO LUIZ TEROL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1044528-35.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 
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carta precatória que tem por finalidade a citação de Alexsandro Luis Terol, 

todavia, vê-se da manifestação de id. 29194704 que referida pessoa 

reside atualmente no município de Várzea Grande/MT. Diante de tal fato, e 

considerando o caráter itinerante das cartas precatórias (CPC, art. 262), 

deverá a Secretaria promover o encaminhamento da presente à Comarca 

correspondente, mediante a adoção das providências necessárias. 

Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão, nos termos e 

para os fins previstos no § único do art. 262 do CPC. Cumpra-se, com 

prioridade. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042865-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BEUKHOF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH OAB - PR81855 (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA VIEIRA OAB - MS12024 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRE VIEIRA OAB - MS6486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO LUIZ TEROL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1042865-51.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

carta precatória que tem por finalidade a citação de Alexsandro Luis Terol, 

todavia, vê-se da manifestação de id. 29194699 que referida pessoa 

reside atualmente no município de Várzea Grande/MT. Diante de tal fato, e 

considerando o caráter itinerante das cartas precatórias (CPC, art. 262), 

deverá a Secretaria promover o encaminhamento da presente à Comarca 

correspondente, mediante a adoção das providências necessárias. 

Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão, nos termos e 

para os fins previstos no § único do art. 262 do CPC. Cumpra-se, com 

prioridade. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006777-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA GUIMARAES KOMINKEVICZ OAB - MT26696/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA JORGE VICENTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006777-77.2020.8.11.0041 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, 17 de fevereiro 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006226-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE MARQUES MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JÚLIO CESAR GIANGARELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006226-97.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

17/03/2020, às 15h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada sobre o dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação haverá de ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar nestes autos cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência de pelo menos três dias da solenidade. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação por carta, presumindo-se que desistiu da inquirição acaso 

aquela não compareça. Observe-se, ademais, que a inércia na realização 

da intimação importará em desistência da produção da prova oral, e que a 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, tudo em conformidade aos termos do art. 

455 e respectivos parágrafos, do CPC. Dê-se ciência desta decisão ao 

juízo deprecante e ao douto representante do Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006709-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. C. G. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE CHANA GOMES OAB - 977.947.911-20 (REPRESENTANTE)

FABIO TSUYOSHI ENOMURA OAB - PR50080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JAWORSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006709-30.2020.8.11.0041 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, 17 de fevereiro 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006692-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO VALTER BERFT OAB - 308.107.010-49 (REPRESENTANTE)

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006692-91.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006694-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO VALTER BERFT OAB - 308.107.010-49 (REPRESENTANTE)

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPACO MULTIMARCA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006694-61.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006710-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAS CENTER ACABAMENTOS DE INTERIORES LTDA - ME (REQUERIDO)

ADELAR CLEITON ZANELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006710-15.2020.8.11.0041 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-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Uma 

vez decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006062-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA (LITISCONSORTE)

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA (LITISCONSORTE)

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA - EPP (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006062-35.2020.8.11.0041 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, EXPEÇA-SE mandado de avaliação dos 

bens penhorados, observadas as informações contidas na página 14 do 

documento de id. 29172657. Após o regular cumprimento, imediatamente 

conclusos. Os valores e demais dados referentes aos serviços do 

meirinho poderão ser consultados através do site www.tjmt.jus.br no 

campo “serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. 

Uma vez decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046138-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HAIDAR ARBID (REQUERENTE)

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN OAB - MT10192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VILAS BOAS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046138-38.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 28821981, oficie-se ao juízo deprecante 

solicitando que em 20 (vinte) dias diga se persiste a necessidade de 

cumprimento do ato deprecado e, se positivo, que se digne em designar 

nova data de audiência, com tempo suficiente para que este juízo possa 

cumprir o ato. Apresentada a resposta, conclusos. Decorrido o prazo 

assinalado sem pronunciamento, devolva-se à origem, no estado em que 

se encontra, observando as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1035481-37.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de id. 28827073, expeça-se novo mandado para 

cumprimento do ato deprecado. Uma vez cumprida a finalidade da 

presente, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. Às 

providências. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045570-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BRUNO LEMOS OAB - MT12355-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1045570-22.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

perito, Dr. Roberto Gomes de Azevedo, para que se manifeste acerca da 

petição de id. 28842735 em 05 dias. Decorrido o prazo assinalado, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 17 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033973-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA COMERCIO, TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033973-56.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Aguia Comercio e Prestação de Serviços 

Ltda. e Izabel Cristina dos Santos, todavia, não foi possível realizar o ato, 

diante da informação de que os requeridos não foram encontrados no 

endereço indicado na carta, nos termos da certidão de id. 24732669. 
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Diante disso, a parte autora requer a realização de pesquisa junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o objetivo de localizar o atual 

endereço dos requeridos para fins de prosseguimento do feito. Este juízo 

é mero executor dos atos deprecados, e dentre os quais não consta a 

requisição de informações aos referidos sistemas, cujas buscas, 

destaque-se, podem ser realizadas nos autos da ação porque 

independem de obtenção por intermédio de carta precatória. Assim, dê-se 

ciência desta decisão e do pleito constante do id. 25321793 ao 

deprecante, acompanhado dos documentos necessários, solicitando que 

aquele respeitável juízo se pronuncie a respeito em 20 (vinte) dias. 

Decorrido tal prazo sem manifestação, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005316-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENI MOREIRA LOIOLA (REU)

 

Processo: VISTO DEFIRO o pedido de suspensão do feito até 24/07/2020, 

requerido pela parte autora. Transcorrido o prazo, 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, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003413-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ATAIDES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

20/20 SERVICOS MEDICOS S/S (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMANTHA ESTEVO OAB - SP402220 (ADVOGADO(A))

DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE OAB - SP229418 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a petição de Id. 28289900, em que a empresa FORENSE LAB 

indicou outro médico perito para realização da perícia deferida nos autos. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004895-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA OAB - PR0022718A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a embargante para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000436-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

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

adequar o seu pedido de cumprimento de sentença aos termos do artigo 

534 e seguintes do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002521-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA PEREIRA PIMENTEL (EXECUTADO)

RENATA PEREIRA PIMENTEL - ME (EXECUTADO)

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. Transitada em julgado a 

sentença, encaminhem-se os autos a Central de Arrecadação e 

Arquivamento, nos termos do Provimento nº 20/2019. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003591-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIART TELAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIANE NOGUEIRA MATOS (EXECUTADO)

CLEBSON DE SOUZA MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN LEMOS VILLELA OAB - RS52572 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003591-05.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: CRIART TELAS LTDA - ME, CLEBSON DE SOUZA MATOS, 

ELIANE NOGUEIRA MATOS VISTO. O ESTADO DE MATO GROSSO opõe 

embargos de declaração quanto à decisão que indeferiu o pedido de 

imposição de restrição de circulação do veículo pelo sistema RENAJUD. O 

embargante alega contradição, pois “A parte executada foi 

adequadamente citada e interveio no feito via petição de fl. 42 seguintes, 

de fl. 49 seguintes, ficando demonstrado que o mesmo tem plena ciência 

da presente execução, e está claramente tentando frustrar a eficácia e 

efetividade deste processo executivo.” Conheço do recurso, eis que 

presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 
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modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. Com 

efeito, a decisão embargada analisou todas as questões postas, 

afastando didaticamente as teses da decadência e prescrição. Assim 

sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com 

essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

ofertados pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Intime-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009485-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1009485-54.2019.8.11.0003 VISTO. MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ajuizou ação declaratória c/c 

anulatória de atos administrativos e pedido de tutela de urgência em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que é uma 

empresa administradora de consórcios, permissionária de concessão de 

autorização pelo Poder Público, no caso o Banco Central do Brasil, nos 

termos dos atos normativos oficiais e da Lei nº 11.795/2008. Informou que 

a sua atividade consiste em administrar as cotas de consórcios de bens 

móveis e imóveis, por meio da constituição de grupos de consorciados e 

que 13 (treze) consorciados formularam reclamações perante o PROCON 

de Rondonópolis/MT, aduzindo que os representantes de vendas lhes 

teriam feito promessas extracontratuais. Asseverou que, após ser 

intimada, apresentou defesas escritas alegando a inexistência de garantia 

de contemplação imediata, conforme as cláusulas contratuais, bem como 

que a restituição dos valores pagos deve obedecer ao disposto na Lei nº 

11.795/2008, especialmente o artigo 22, §§ 1º e 2º e artigo 30, além do 

disposto na Cláusula Quadragésima Quarta, incisos I e II, dos contratos. 

Alegou que o PROCON resolveu avocar a competência exclusiva do Poder 

Judiciário e decidiu condená-la a devolver, de forma integral e imediata, os 

valores pagos pelos consumidores/reclamantes nas cotas dos 

consórcios; além disso, determinou a retirada dos nomes dos reclamantes 

do plano de consórcio. Ressaltou que o PROCON extrapolou a sua 

competência, que é definida pelo artigo 5º, incisos XI e XII, da Lei Municipal 

Complementar nº 030/2005 e artigo 5º, inciso XXXII e artigo 170, da 

Constituição da República, o que precisa ser cessado, imediatamente. 

Argumentou que as decisões proferidas pelo PROCON são nulas, pois a 

ele cabe o poder de punição, isto é, aplicar multas e outras sanções, e 

não o poder de julgar, que é destinado aos órgãos do Poder Judiciário. 

Sustentou, ainda, que não há qualquer amparo legal ou fático que 

justifique as rescisões contratuais e determinações de devoluções dos 

valores pagos aos consorciados, sendo que as decisões foram baseadas 

apenas na suposição de que houve propaganda enganosa. Assim, 

requereu a concessão de tutela de urgência, para suspender a eficácia 

das decisões proferidas pelo PROCON de Rondonópolis/MT e os 

processos administrativos FA nº 51.003.001.18- 0007603, FA nº 

51.003.001.18-0005855, FA nº 51.003.001.18-0005571, FA nº 

51.003.001.17-0003599, FA nº 51.003.001.17-0000508, FA nº 

51.003.001.17-0003979, FA nº 51.003.001.18-0007829, FA nº 

51.003.001.19-0000367, FA nº 51.003.001.18- 0008031, FA nº 

51.003.001.18-0006894, FA nº 51.003.001.18-0005899, AI nº 04- 

2019.0208 e AI nº 04-2019.0212, até decisão final; bem como para 

suspender a eficácia de novas decisões administrativas eventualmente 

prolatadas pelo PROCON deste Município que determinarem à autora a 

devolução de valores a clientes e/ou declararem a nulidade ou 

desconstituírem o negócio jurídico. No mérito, requereu seja declarada a 

ilegalidade das decisões do Procon do Município de Rondonópolis/MT e 

dos processos administrativos (Id. 23144736). O pedido de tutela 

antecipada foi deferido parcialmente para suspender o andamento dos 

seguintes processos administrativos: FA nº 51.003.001.18- 0007603, FA 

nº 51.003.001.18-0005855, FA nº 51.003.001.18-0005571, FA nº 

51.003.001.17-0003599, FA nº 51.003.001.17-0000508, FA nº 

51.003.001.17-0003979, FA nº 51.003.001.18-0007829, FA nº 

51.003.001.19-0000367 e FA nº 51.003.001.18- 0008031; bem como os 

efeitos das decisões preferidas nestes processos (id. 24019348). O 

requerido apresentou contestação e alegou ausência de interesse 

processual e ausência de causa de pedir. No mérito, discorreu sobre cada 

um dos processos e alegou que não há qualquer ilegalidade ou 

arbitrariedade por parte do PROCON. As decisões administrativas foram 

devidamente fundamentas e, tendo em vista as circunstâncias dos casos, 

constatou a violação ao CDC, em especial aos artigos 46 a 54, 

determinando a restituição dos valores pagos pelos consumidores. 

Sustentou que o Procon possui competência para atuar em defesa do 

consumidor, sendo legítima sua atuação para aplicar as sanções e 

medidas administrativas. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial (id. 25775550). O Município manifestou informando o 

cumprimento da liminar, consistente a suspensão das exigibilidades das 

decisões proferidas nos processos administrativos (id. 25994769). 

Intimada para especificar as provas que pretende produzir, as partes não 

se manifestaram (id. 28549811). É o relatório. Decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde. I - PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL e CAUSA DE PEDIR. Estando 

a demanda sustentada pelo binômio necessidade da tutela jurisdicional e 

na adequação do provimento postulado, não há que se falar em ausência 

do interesse de agir. No caso, o interesse de agir processual surge da 

necessidade da parte de discutir sanção aplicada pela administração 

pública por acreditar ser abusiva e o requerido não demonstrou que tal 

pretensão seja ilegítima. De outro norte, o parágrafo primeiro do artigo 330, 

do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será considerada 

inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Ocorre que, no 

caso dos autos, a petição inicial não se inclui entre as hipóteses 

enumeradas no dispositivo citado, uma vez que possui pedido e causa de 

pedir (anulação da multa supostamente indevida); da narração dos fatos 

decorre logicamente a conclusão; o pleito é juridicamente possível e os 

pedidos são compatíveis entre si. Ademais, a inicial em apreço, é 

perfeitamente inteligível, pois possibilitou a defesa ampla do demandado. 

Dessa forma, inacolho as preliminares suscitadas. II – DOS AUTOS DE 

INFRAÇÃO. De acordo com os documentos dos autos, verifica-se que 9 

(nove) consumidores registraram reclamações em face da empresa 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA perante o 

PROCON deste Município, referentes aos contratos de participação em 

grupo de consórcio, por adesão e regulamento geral de consórcio, 

pactuado entre eles e a requerida, conforme consta nos processos 

administrativos FA nº 51.003.001.18- 0007603, FA nº 

51.003.001.18-0005855, FA nº 51.003.001.18-0005571, FA nº 

51.003.001.17-0003599, FA nº 51.003.001.17-0000508, FA nº 

51.003.001.17-0003979, FA nº 51.003.001.18-0007829, FA nº 

51.003.001.19-0000367 e FA nº 51.003.001.18- 0008031. Em todos os 

processos administrativos analisados, a alegação dos consumidores é a 

mesma: a suposta promessa de contemplação imediata após o pagamento 

da entrada. A empresa apresentou defesa administrativa negando ter feito 

qualquer promessa de contemplação imediata. Verifica-se que nos 

contratos firmados entre a empresa e os consumidores, anexados aos 

respectivos processos administrativos, não se verifica qualquer garantia 

de data de contemplação. Pelo contrário, consta expresso nos referidos 

documentos que a contemplação se dará por meio de sorteios, não 

havendo nenhuma garantia de data de contemplação. A título de exemplo, 

transcrevo trecho do contrato nº 331827, firmado com o consumidor 

Marcos Queiroz da Silva Filho, extraído do Processo administrativo nº 

51.003.001.17-0003599 (id. 23146051): “Cláusula Octogésima Terceira - 

Com a finalidade precípua de resguardar interesses recíprocos e cabal 
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observância dos normativos oficiais do sistema de consórcio, bem como 

em atendimento ao preceituado nos Artigos 46 e 54, da Lei n° 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), a ADMINISTRADORA esclarece e 

alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as 

contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, M través de 

lances vencedores e por encerramento do grupo. Em função disso, a 

ADMINISTRADORA esclarece que não existe garantia de data de 

contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, 

estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do 

grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao 

CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita 

por quem quer que seja e que não se enquadre neste instrumento, não 

terá nenhuma validade. Cláusula Octogésima Quarta - O CONSORCIADO 

declara que nenhuma promessa ou proposta extracontratual e 

extranormativos do sistema de consórcios lhe foi feita. Informa que leu 

atentamente todas as cláusulas e condições do presente instrumento, 

obtendo assim, todas as informações necessárias para o perfeito 

conhecimento das regras de funcionamento do consórcio e que autoriza 

sua contabilização definitiva na empresa, sem nenhuma restrição. 

Ressalta-se, ainda, que ao final do documento, especificamente abaixo da 

assinatura do consorciado, é possível ver a informação com letras 

garrafais e bem destacadas com o seguinte teor: “ATENÇÃO: NÃO HÁ 

GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO” (id. 23146051 – pág. 36). 

Ainda assim, o PROCON, ignorando tais contratos e os argumentos da 

defesa, e diante do insucesso das tentativas conciliatórias, com 

fundamento nos artigo 46 a 54 da Lei Federal nº 8.078 de 1990, proferiu 

decisões em face da empresa reclamada, determinando a imediata 

restituição dos valores pagos pelos consumidores, corrigidos 

monetariamente. Determinou, ainda, que a reclamada retire os nomes dos 

consumidores do plano de consórcio. Dito isso, é importante asseverar 

que, como é cediço, não cabe ao Poder Judiciário adentrar a análise do 

mérito dos atos administrativos, devendo restringir-se, em suma, ao exame 

de sua legalidade. De outro lado, sabe-se também que o PROCON, na 

qualidade de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, é competente para aplicar penalidades administrativas 

previstas em Lei. Contudo, para o exercício dessa atribuição, deve o 

PROCON apurar convincentemente as infrações à Legislação 

Consumerista, o que, na hipótese dos autos, efetivamente não ocorreu, 

visto que não houve prática de conduta abusiva por parte da 

administradora de consórcio. Com efeito, examinando-se a decisão 

proferida em sede administrativa pelo PROCON de Rondonópolis, 

verifica-se que o Coordenador Executivo do PROCON ignorou as 

informações consignadas na defesa preliminar apresentada pela empresa 

reclamada, fundamentando sua decisão apenas em artigo do CDC, sem, 

contudo relacioná-lo a situação fática. Logo, não se verifica na conduta da 

demandante violação às disposições constantes no Código de Proteção e 

de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que não há outros elementos no 

processo administrativo que possa conduzir ao inequívoco 

reconhecimento de prática abusiva. Dessa forma, não restando 

demonstrado a prática de conduta abusiva por parte da empresa 

requerente, impõe-se a anulação da penalidade imposta nas decisões 

administrativas. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO. MULTA 

ARBITRADA PELO PROCON. RECLAMAÇÃO FORMULADA POR 

CONSUMIDOR INDIVIDUAL. DECISÃO QUE IGNOROU OS ARGUMENTOS 

DEFENSIVOS DA RECLAMADA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE 

COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE SERVIRAM DE BASE 

PARA A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. INVALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

Não se olvida que o PROCON tem legitimidade para aplicar multas por 

infração às normas do CDC, nos precisos termos do artigo 57. Todavia, no 

âmbito individual, além da necessidade de cautela no exercício do poder 

de polícia, igualmente não se deslembra da imprescindível análise das 

teses de defesa apresentadas pela reclamada, sob pena de invalidação 

do ato administrativo. "PROCON MULTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CONDUTA ILÍCITA NULIDADE. O direito administrativo sancionador se 

serve dos parâmetros valorativos do direito penal, ainda que se pese 

proporcionalmente a menor gravidade das respectivas punições. 

Aplicação de multa com perfil de punição reclama demonstração suficiente 

de conduta indevida se não com a mesma convicção de uma reprimenda 

criminal, mas ao menos com uma plausibilidade que acomode o espírito. 

Não se pode reprimir por especulação. Na situação concreta, a 

concessionária de serviço público foi punida porque, aos olhos do Procon, 

não demonstrou satisfatoriamente as teses trazidas em sua defesa, tal 

como houvesse uma presunção de que atue ilicitamente. Na realidade, a 

melhor tese favorece a fornecedora. Recurso desprovido" . (...) A falta de 

provas de uma contra argumentação não pode servir como motivo para 

aplicação de sanções sejam elas quais forem na seara administrativa ".

( T J - S C  -  R I :  0 3 0 5 3 8 5 8 8 2 0 1 6 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0305385-88.2016.8.24.0020, Relator: Mauricio Fabiano Mortari, Data de 

Julgamento: 09/07/2019, Quarta Turma de Recursos - Criciúma). 

RECLAMAÇÕES NÃO ANEXADAS AOS AUTOS. Por fim, em relação aos 

processos FA nº 51.003.001.18-0006894, FA nº 51.003.001.18-0005899, 

AI nº 04- 2019.0208 e AI nº 04-2019.0212, não há como fazer um juízo da 

legalidade ou proporcionalidade da penalidade fixada, haja vista que não 

foram juntados nos autos os referidos procedimentos administrativos. Nos 

termos do artigo 41, da Lei nº 6.830/80, cabe ao interessado dirigir-se à 

parte ré e pleitear a cópia dos autos do processo administrativo. Somente 

se isso for negado é que o julgador determinará que o exequente traga 

aos autos cópia do procedimento administrativo, o que não ocorreu no 

caso em exame. Como se vê, o ônus da juntada do processo 

administrativo é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e 

liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em 

contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos 

termos do art. 204 do CTN. Conforme constou na decisão do id. 24019348, 

embora a autora alegue que não teve acesso aos referidos processos 

administrativos, os documentos de Id. 23146041, 23146042, 23146054 e 

23146063, apontam que os processos em questão apenas estavam 

indisponíveis no momento em que a autora solicitou carga e não que houve 

negativa de acesso. Com essas considerações, confirmo a decisão de 

tutela de urgência e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para declarar a nulidade das decisões 

proferidas somente nos processos administrativos FA nº 51.003.001.18- 

0007603, FA nº 51.003.001.18-0005855, FA nº 51.003.001.18-0005571, 

FA nº 51.003.001.17-0003599, FA nº 51.003.001.17-0000508, FA nº 

51.003.001.17-0003979, FA nº 51.003.001.18-0007829, FA nº 

51.003.001.19-0000367 e FA nº 51.003.001.18- 0008031, ante a ausência 

de motivação. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece o requerido. Condeno o embargado ao pagamento 

das despesas processuais (id. 23149752) e honorários advocatícios, este 

último que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (que até a data da distribuição desta ação era de R$ 5.000,00), 

consoante dispõe o artigo 85, §3º, I e §4º, III, do Código de Processo Civil. 

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 

(cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, 

sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007907-90.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.095,58;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: CLOTILDE SILVA DUARTE

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: CLOTILDE DA SILVA DUARTE, portador(a) do CPF/CNPJ de 

nº 091.743.468-49, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.
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RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 46413/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1012335-18.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

2.356,65;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: BRUNA ROBERTA GIMENEZ TEIXEIRA ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: BRUNA ROBERTA GIMENEZ TEIXEIRA - ME, portador(a) do 

CPF/CNPJ de nº 21.430.141/0001-14, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N...] referente aos ANOS DE 

2015 / 2016- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 89/2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Edital Intimação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1001840-46.2017.8.11.0003(PJE)

Valor causa: R$ 26.574,56; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO .

Parte Ré: EXECUTADO: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADOS: 01) ANTONIO GOMES DOS SANTOS, CPF: 

165.813.184-34, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido .

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 25766780, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que houve 

restrição judicial de veículo(s) automotor(es) de sua propriedade através 

do sistema RENAJUD, e querendo, opor embargos, prazo de 30 (trinta) 

dias.

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, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. . Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Processo nº 9779-70.2012.8.11.0003 – CÓDIGO 714561. CERTIDÃO: Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado LEONARDO DA SILVA CRUZ, 

OAB/MT nº 6660, para providenciar o recolhimento da guia de 

desarquivamento, acessando o site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, 

DESARQUIVAMENTO - PRIMEIRA INSTÂNCIA, informando a DATA DO 

PRIMEIRO ARQUIVAMENTO como sendo a de 25/04/2017.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 23/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o oficio 03/2020-GAB, do magistrado Walter Tomaz da 

Costa, solicitando a revogação da portaria 29/2015-DF, de 12 de fevereiro 

de 2015 a qual designou a servidora Karine Danielle Rodrigues matrícula 

21389, Analista Judiciária PTJ, Gestora a Judiciária da Vara Especializada 

dos juizados Especiais ;

RESOLVE:

REVOGAR a portaria 29/2015-DF, de 12 de fevereiro de 2015 , a qual 

designou a servidora Karine Danielle Rodrigues matrícula 21389, Analista 

Judiciária PTJ, Gestora a Judiciária da Vara Especializada dos juizados 

Especiais com efeitos a partir de 17.02.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 17 de fevereiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000952-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DINIS RIGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000952-36.2020.8.11.0015. REQUERENTE: FAZENDAO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

REQUERIDO: ANDERSON DINIS RIGO Vistos em correição. 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, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA GHIRALDI RIZZATTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA SANTOS (REU)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001107-39.2020.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: MARIA AUGUSTA GHIRALDI RIZZATTO REU: FERNANDO 

BARBOSA SANTOS Vistos em correição. A parte requerente pugna pela 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custas 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001335-82.2018.8.11.0015

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:

EMILENE MALAQUINI (EXECUTADO)

ITACIARA MOTORS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001335-82.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: ITACIARA MOTORS LTDA, EMILENE MALAQUINI 

Vistos em correição. Petição de Id. 21021240, postulando a baixa da 

restrição judicial lançada via sistema RENAJUD, nos veículos encontrados 

em nome da parte executada. Determino a baixa da restrição judicial 

inserida nos prontuários dos veículos, conforme extrato de Id. 19244313, 

a ser efetivada por este juízo. No mais, prossiga a parte credora, 

requerendo o que entender de direito, em 05 dias, sob pena de extinção 

por abandono. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002667-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BENJAMIM DAS NEVES NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANA ALVES MARTINS FARMACIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002667-21.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SERGIO 

BENJAMIM DAS NEVES NORTE EXECUTADO: JOSIANA ALVES MARTINS 

FARMACIA - ME Vistos em correição. Ante a manifestação da parte 

credora via petição de Id. 20912582, cumpra-se, imediatamente, a decisão 

lançada no Id. 18941612, uma vez que já foi deferido expedir a certidão de 

débito conforme autoriza o art. 782, § 3º, do CPC. Após, prossiga a parte 

credora, requerendo o que entender de direito, em 05 dias, sob pena de 

extinção por abandono. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009938-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009938-81.2017.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REU: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 

Vistos em correição. Peticionou a parte autora a conversão da ação de 

busca e apreensão em ação de execução, em razão do veículo, objeto da 

presente ação, não ter sido encontrado, inviabilizando o cumprimento da 

medida liminar de busca e apreensão (Id. 20220852). Pedido impertinente e 

totalmente descabido, eis que a presente ação se trata de uma monitória, 

com rito próprio. Verificado que a parte requerida ainda não foi citada da 

presente ação, conforme certidões negativas de Ids. 14196377 e 

19832479. Verificado ainda, que a decisão lançada no Id. 18692517, não 

foi cumprida em sua integralidade, eis que foi deferida, subsidiariamente, a 

busca de endereços da parte requerida por meio dos sistemas 

informatizados, a qual deve ser cumprida imediatamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO BOHNENBERGER TODESCATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001344-15.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: IMPORCATE 

COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EXECUTADO: PABLO 

BOHNENBERGER TODESCATTO Vistos em correição. Manifeste a parte 

credora acerca da certidão de Id. 20240276 e prossiga com o feito, 

pugnando o que entender de direito, em 05 dias. Não havendo 

manifestação, INTIME-SE a parte credora, pessoalmente, para em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de sua extinção sem resolução do mérito, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC. Concomitante, INTIME-SE a 

parte requerida para se pronunciar. Transcorridos os mencionados 

prazos, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1003971-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003971-55.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: DU PONT DO 

BRASIL S A EXECUTADO: GECI MACIEL COSTA Vistos em correição. 

Citada por edital, a parte requerida quedou-se inerte. Assim, nomeio-lhe 

como curador especial a douta Defensora Pública desta Comarca, que 

atua nesta Vara nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, para defender os interesses da parte requerida, devendo ser 

cientificada pessoalmente do encargo e de todos os atos do processo em 

que deva atuar. Em seguida, manifeste-se a parte requerente acerca de 

eventual defesa ofertada pela curadora especial e, em seguida, remeta-se 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004279-91.2017.8.11.0015

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:

WILSON ROBERTO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL OAB - MT0005983A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004279-91.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: WILSON ROBERTO 

MACIEL Vistos em correição. Pedido de penhora de bens via do sistema 

BACENJUD, conforme petição de Id. 9039658. Nesse passo, observado 

que o cálculo da dívida exequenda é deveras antigo, praticamente três 

anos, de 17 de julho de 2017 (Id. 9039662), dificultando pesquisa com 

mais exatidão no sistema BACENJUD, tendo em conta a satisfação da 

pretensão executiva a contento. Assim, de antemão, compete ao 

exequente apresentar demonstrativo analítico do débito em até 10 dias 

(CPC, art. 524), e não mero cálculo sintético, quando deverá ser cumprida 

a tentativa de penhora on-line. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CEZAR ALTOE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE SOY HOLDING FINANCEIRA AMERICA LATINA LTDA (EXECUTADO)

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALLAN CARLOS WANDERLAAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ADRIANA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000526-92.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RENATO 

CEZAR ALTOE EXECUTADO: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, ALLAN 

CARLOS WANDERLAAN DE OLIVEIRA, ADRIANA LIMA DOS SANTOS 

OLIVEIRA, THE SOY HOLDING FINANCEIRA AMERICA LATINA LTDA 

Vistos em correição. Manifeste a parte credora acerca dos endereços 

encontrados ou prossiga com o feito, pugnando o que entender de direito, 

em 05 dias. Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte credora, 

pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de sua extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do 

CPC. Concomitante, INTIME-SE a parte requerida para se pronunciar. 

Transcorridos os mencionados prazos, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002968-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE FATIMA BRAGA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002968-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: TEREZINHA DE FATIMA BRAGA SOARES 

Vistos em correição. Ante a manifestação da parte autora no Id. 

20275671, anote-se esta última para fins das intimações de estilo, em 

nome do advogado indicado. No mais, prossiga a parte autora, em 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo, 

por abandono, com a consequente revogação da liminar ora concedida. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005378-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

CAMILA GISELLE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005378-28.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO EXECUTADO: CAMILA GISELLE ALVES 

DA SILVA, RENATO SOARES DA SILVA Vistos em correição. Promova-se 

a citação da parte executada Renato Soares da Silva, no endereço 

indicado pela parte credora no Id. 20548945, por carta, com aviso de 

recebimento. Após, prossiga a parte credora, em 05 dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, por abandono. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005501-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE OLIVEIRA GUARDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005501-60.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARCIA DE 

OLIVEIRA GUARDA REU: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Certifique a senhora gestora se houve a efetivação da citação da parte 

requerida ou não, conforme peticionado no Id. 18675109, renovando o ato, 

se necessário. Após, prossiga a parte credora, em 05 dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, por abandono. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007313-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO (REU)

BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007313-74.2017.8.11.0015. AUTOR(A): PARANAITA 

RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. REU: BEATRIZ 

LUCCHESI MATTOSINHO, JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO Vistos em 

correição. Manifeste-se a parte requerida acerca da petição aportada no 

Id. 29029158, em 05 dias. Após, prossiga a parte credora, em igual prazo, 

requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000486-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCRESED TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

LEONARDO CRESTANI JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000486-81.2016.8.11.0015. REQUERENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: TRANSCRESED 

TRANSPORTES LTDA - ME, LEONARDO CRESTANI JUNIOR Vistos em 

correição. Pediu a parte autora seja desentranhado o mandado de busca e 

apreensão do bem, em razão da “decisão” proferida no Recurso Especial 

n.º 1.789.518-MT (p. 01/02, Id. 22203430). Decido. Primeiramente, cumpre 

ressaltar que deferida a liminar de busca e apreensão pela r. decisão de 

p. 01/02, Id. 3697263, esta foi devidamente cumprida, consoante auto de 

busca, apreensão e depósito de p. 01/03, Id. 5598025, tendo o bem sido 

entregue nas mãos do depositário fiel indicado pela autora, senhor 

Donizete Rodrigues. Na sequência, a parte requerida se insurgiu contra a 

r. decisão acima assinalada, por meio de agravo de instrumento, sob o 

argumento de que não havia sido constituída a sua mora. Recurso provido 

nos termos do v. acórdão de p. 01/04, Id. 13141561, a julgar extinta a ação 

em questão. Entretando, depreendido dos autos que do referido acórdão 

foi interposto recurso especial pela parte autora, distribuído sob n.º 

1.789.518 – MT, acolhido integralmente, que determinou o regular 

processamento da ação de busca e apreensão em questão, inclusive já 

transitado em julgado (p. 07, Id. 23058711). Desse modo, o pedido da parte 

autora é totalmente descabido, uma vez que o veículo não foi restituído a 

parte requerida. Ora, se não foi restituído, encontra-se em suas mãos. 

Entretanto, se não está, não compete a este juízo qualquer providência 

para nova busca e apreensão do bem, conforme pretendido. A instituição 

financeira tem que se atentar melhor para sua atividade no processo, para 

não ficar peticionando a esmo, em respeito aos princípios da cooperação, 

boa-fé e razoável duração do processo, previstos nos arts. 4.º, 5.º e 6.º 

do CPC. Portanto, indefiro o pedido em questão. Assim, intime-se a parte 

autora, para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que de 

direito entender. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001016-51.2017.8.11.0015

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:

JAIR MENDES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001016-51.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A INTERESSADO: JAIR MENDES Vistos em correição. Ação 

de busca e apreensão formulada por OMNI Financeira S/A em face de Jair 

Mendes, com base no Decreto-Lei nº 911/69. Deferida a liminar pela r. 

decisão de Id. 5876255. Restada infrutífera a busca e apreensão do 

veículo conforme se constata da certidão de Id. 6098283. Entre um ato e 

outro, pugnada a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução (Id. 20733518). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 329, inciso I, 

do Código de Processo Civil que: “Art. 329. O autor poderá: I - até a 

citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente 

de consentimento do réu; (...)”. Na hipótese, verificado que não houve 

angularização da relação processual, ou seja, não houve citação da parte 

requerida e sabida através da certidão de Id. 6098283, que o veículo 

objeto do contrato não foi encontrado. Destarte, sob essas 

circunstâncias, tenho que não há óbice à conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução. Aliás, os arts. 4.º e 5.º do Decreto-Lei 

n.º 911/1969, prevê a possibilidade de o credor socorrer-se da ação de 

depósito ou até mesmo em execução para hipóteses como a dos autos. 

“Art. 4.o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014). “Art. 5.o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, 

direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo 

fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor 

quantos bastem para assegurar a execução”. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014). Assim, aplicável, na hipótese, a exegese do dispositivo 

supra mencionado, sendo possível a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação executiva, até porque a relação material entre as 

partes está abarcada numa cédula de crédito bancário, que tem eficácia 

executiva por si só. Essa providência é perfeitamente admitida pela 

jurisprudência, conforme arestos ora destacados em negrito: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

LIMINAR NÃO CUMPRIDA. AUSENCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. 

REFORMA DA DECISÃO. Frustrado o cumprimento da liminar de busca e 

apreensão do bem, possível a conversão do feito em ação de execução 

por quantia certa. O art. 3º § 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 prevê que o 

prazo de 15 dias para o devedor fiduciante apresentar a sua resposta só 

se inicia após a execução da liminar. Não sendo cumprida, não é possível 

considerar que houve a angularização da relação jurídica processual. 

Reforma da decisão. Conhecimento e provimento do recurso”. (TJ-RJ - AI: 

00345713120198190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, 

Data de Julgamento: 25/06/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL); 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSAO. LIMINAR 

DEFERIDA E NÃO CUMPRIDA. BEM NÃO ENCONTRADO. BEM DESTRUÍDO. 

DECRETO LEI 911/69. REU AINDA NÃO CITADO. BOA FÉ DO CREDOR. 
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CONVERSAO DA BUSCA E APREENSAO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. - Atentando-se à boa-fé do credor, ao fato de o 

Decreto-Lei 911/69 conceder a ele a faculdade de recorrer à ação 

executiva quando frustrada a execução da liminar de busca e apreensão 

e, ainda, ao fato de que o devedor sequer fora citado, deve ser admitida a 

conversão do feito em ação de execução”. (TJ-MG - AI: 

10024077576627001 MG, Relator: Rogério Medeiros, data de Julgamento: 

17/09/0019, data de Publicação: 19/09/2019); "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE 

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO 

PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O 

BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. 

DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM 

EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da 

exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço 

indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e 

apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o 

Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação 

executiva, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 é uma 

faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar 

continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso 

conhecido e provido”. (TJ-DF 07204387320198070000 DF 

0720438-73.2019.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, data de 

Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Se o veículo descrito na 

exordial não foi encontrado e constante nos autos o instrumento 

contratual assinado pelo devedor como adequado e hábil a ensejar a 

execução, mostra-se viável a conversão desta busca e apreensão em 

ação executiva. Isto posto, DEFIRO o pedido de conversão de busca e 

apreensão para execução, alterando sua classe no sistema, a determinar: 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte 

executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo 

sem pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o oficial 

de justiça a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou 

indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada 

de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro 

será feita na pessoa deste. Não encontrada a parte devedora, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar 

a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte 

credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 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 

acima mencionados, consoante caput e § 1.º, do art. 827 do CPC. O prazo 

para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da juntada aos 

autos do mandado de citação, podendo ser manejado independentemente 

de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 828/829, 914 e 915, todos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012062-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012062-37.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: FLAVIO SILVA Vistos em 

correição. Ação de execução de título extrajudicial promovida por 

Colonizadora Sinop S/A., em face de Flávio Silva, ambos qualificados. 

Entre um ato e outro, a parte exequente comunicou que as partes 

transacionaram juntando aos autos acordo entabulado de Id. 17120655, 

requerendo então sua homologação e a consequente suspensão do 

processo. 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: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO INTEGRAL. ART. 922 DO CPC. I - Celebrado acordo entre as 

partes no curso da ação monitória, deverá o magistrado suspender o feito 

até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. II 

- Deu-se provimento ao recurso”. (TJ-DF 07302385920188070001 DF 

0730238-59.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, data de Julgamento: 

04/12/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

23/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Não se descura que os atos 

declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta 

por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa 

e definidas as condições, cumpridas, homologo o acordo travado entre as 

partes, por decisão interlocutória, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Por conseguinte, a teor do art. 922 do CPC, sobresto o andamento 

do processo pelo prazo de cumprimento do acordo. Decorrido o prazo da 

suspensão, desarquivado, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a 

parte exequente em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde 

logo cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total 

da quantia acordada e consequentemente extinto o processo, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Indefiro o pedido de citação dos 

devedores, pois desnecessário, já que eles integraram a lide quando da 

apresentação do acordo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000580-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO (EXEQUENTE)

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000580-29.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIPE 

MATHEUS DE FRANCA GUERRA, FERNANDO MASCARELLO EXECUTADO: 

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos em 

correição. A desconsideração da personalidade jurídica é medida 

excepcional, podendo ser aplicada quando evidenciados os requisitos 

estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Sob a égide do Código de 

Processo Civil vigente, a desconsideração da personalidade jurídica figura 

como incidente processual, devendo ser instaurado em autos apartados, 

com indicação do endereço para citação de seus sócios, a fim de 

possibilitar a ampla defesa e o contraditório, conforme determinado pelo 

art. 133 e seguintes do CPC. Assim, necessário que o referido pedido seja 

processado de acordo com o que determina a Lei Processual, que é a 

regra. Somente será dispensada a instauração do incidente se a 

desconsideração da personalidade jurídica for requerida na inicial. O que 

não é o caso. Intime-se a parte credora para, em 05 dias, dar andamento 

processual adequado conforme acima determinado, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010465-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO COPANSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010465-96.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JIANCARLO 

LEOBET EXECUTADO: JOSE MARCELO COPANSKI Vistos em correição. 

De antemão, é importante trazer à baila as questões que envolvem os 

embargos à execução. Nesse sentido, são cabíveis os embargos à 

execução, desde que atendidos os requisitos do art. 914 e 915 do CPC. O 

§ 1º do art. 914 do CPC determina que os embargos à execução 

necessariamente serão distribuídos por dependência e autuados em 

apartado. Regra singela, de antanho (CPC, art. 736, parágrafo único), já 

que nada mudou quanto a isso do CPC anterior para o atual. Isto posto, 

inadmito a defesa tida por embargos à execução, apresentada no seu 

próprio bojo, nos termos retro expendidos. Deve a parte devedora 

promover a distribuição dos pretensos embargos à execução, na forma da 

Lei. No mais, prossiga a parte credora para no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002521-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GUENDA OAB - SP101856 (ADVOGADO(A))

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - MT18071-A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON VIEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002521-14.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NILSON VIEIRA COSTA 

Vistos em correição. Defiro a juntada de procuração de Id. 26075593. 

Anote-se esta última para fins das intimações de estilo, em nome do 

advogado indicado. No entanto, é descabido a reabertura de prazo 

processual, pois a parte tem o dever de manter sua regularidade na sua 

representação processual, a tornar válida todas as intimações em nome 

dos patronos anteriormente constituídos. No mais, prossiga a parte autora, 

em 05 dias, comprovando o pagamento da diligencia do oficial de justiça, a 

fim de efetivar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob 

pena de extinção do processo, por abandono, com a consequente 

revogação da liminar ora concedida. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004665-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SACOMANI METAIS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERRES BROGIN CREPALDI OAB - SP297789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (REQUERIDO)

RONAN MARCOLINO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004665-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SACOMANI 

METAIS EIRELI REQUERIDO: RONAN MARCOLINO LOPES, VALDIR DA 

SILVA Vistos em correição. Inexitosa a citação do requerido Ronan 

Marcolino Lopes no endereço constante da missiva, pois se trata da 

residência da genitora dele, conforme certificado pelo senhor oficial de 

justiça (Id. 13660248), pediu a parte autora seja o ato feito por hora certa. 

Reza o art. 252 do CPC: “art. 252: 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”. Nesse 

sentido, preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 

“frustrada a citação pelo correio, deve ser tentada a citação pessoal por 

oficial de justiça. Quando também esta restar infrutífera, ocorrendo as 

circunstâncias apontadas na lei (CPC 227), poderá ser marcada hora 

certa para a citação do réu que se oculta para evitá-la.” (NERY JUNIOR, 

Nelson. Código Civil Comentado e Legislação Extravagante. 3.ª Edição rev. 

ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 579). Logo, para o 

deferimento da citação por hora certa são necessários os requisitos 

legais presentes no art. 252 do Código de Processo Civil acima transcrito, 

os quais não foram observados no caso dos autos. Não há suspeitas de 

que o requerido Ronan Marcolino Lopes esteja se ocultando a fim de evitar 

sua citação pessoal. Pelo contrário, conforme certificado pelo senhor 

meirinho (Id. 13660248), em contato telefônico ele informou o seu 

endereço atual, qual seja, Av. São Francisco, n.º 520, a dizer que 

dificilmente está em casa, pois trabalha como caminhoneiro. Corroborando 

com o entendimento seguem arestos ora compilados com destaques: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. 

REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. A citação por hora certa tem entre seus 

requisitos de validade a fundada suspeita de ocultação da parte citanda. 

No caso dos autos, não há indícios de que a parte requerida esteja se 

ocultando, sendo incabível a citação por hora certa. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (TJRS - AI: 70075245506, 

Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

14/12/2017, Publicado no DJE em 18/12/2017); AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – NÃO 

LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS 

PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO – CITAÇÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS 

INVIÁVEL – CITAÇÃO POR HORA CERTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – CONSULTA DE ENDEREÇO AO SISTEMA 

INFOJUD – INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS E CERTIFICAÇÃO 

INEQUÍVOCA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. A 

citação ou intimação em horário diverso do previsto em lei, ou seja, aos 

sábados, domingos e feriados, é medida extrema, devendo haver 

plausibilidade na justificativa e demonstração da necessidade de sua 

utilização. Para viabilizar a citação por hora certa, necessário que os 

requisitos exigidos por lei estejam devidamente preenchidos. Há que existir 

suspeita de ocultação, que se coloca como pressuposto imprescindível 

para se viabilizar a citação por hora certa, sendo que a referida 

circunstância haverá que ser atestada convictamente pelo meirinho, não 

demonstrada nos autos. Não esgotadas as diligências para localização 

dos executados, inviável se torna a consulta dos endereços atualizados 

dos executados através do sistema INFOJUD. (TJMT - AI 178402/2015, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora: Desa. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE em 01/08/2016); 

Portanto, não vislumbrados nos autos os requisitos legais preconizados 

no art. 252 do Código de Processo Civil para a pretendida citação por hora 

certa, deve ser indeferida. Isto posto, INDEFIRO, neste momento 

processual, o pedido de citação do requerido Ronan Marcolino Lopes por 

hora certa, devendo ser renovada a diligência no mesmo logradouro 

indicado na certidão de Id. 13660248. Se infrutífera a diligência, 

manifeste-se a parte autora em 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008014-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL FRANCISCO BRUNO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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SINOP Processo: 1008014-98.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: RIVAEL FRANCISCO 

BRUNO Vistos etc. Petição de Id. 16337524 em que a parte requerida 

apresenta sua defesa com pedido de reconvenção, para ver declarada a 

nulidade de cláusulas contratuais; a diminuição da taxa de dedução do 

valor pago no patamar de 15% do valor; o indeferimento da condenação 

em taxa de fruição do imóvel; a restituição dos valores pagos de uma só 

vez; indenização da benfeitoria realizada no imóvel e a concessão da 

justiça gratuita. É o breve relato. Decido. Da reconvenção Trata-se de 

nominada reconvenção que tramita no bojo desta ação, na realidade com o 

provável escopo, dentre outros pleitos, de resolução contratual, c/c 

restituição dos valores pagos, adicionada multa de 15% prevista no 

contrato. Reconvenção é ação. Um modo de exercitar o direito de ação, 

numa espécie de contra-ataque da parte ré contra a parte autora. Isso 

dentro de um processo já em curso, a ensejar o simultaneus processus 

com a ação dita principal, de maneira que o julgador resolva as duas 

contendas numa mesma sentença, desde que haja compatibilidade 

procedimental. Significa que a parte ré não se limita a deduzir defesa. Faz 

pedido próprio e conexo com a causa principal ou com os fundamentos da 

defesa, a teor do art. 343, do CPC. Com isso, a reconvenção na 

contestação deve guardar pertinência como uma petição inicial, sem a 

necessidade de serem apresentadas de forma apartada, porém, com a 

precisão de destacar quando se está contestando e quando se está 

reconvindo. Deve também, esta última, possuir as alegações de fato e de 

direito que sustentam a existência da pretensão do réu/reconvinte perante 

o autor/reconvindo, devidamente estruturada. Como leciona Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil 

Comentado”, Ed. RT, São Paulo: 2015, p. 947/948, a reconvenção deve ser 

deduzida na contestação, não sendo distribuída à parte e nem apensada 

ao processo. No entanto, deve preencher os requisitos da peça 

vestibular, nos termos dos arts. 319/320 do CPC. Assinalam a natureza 

jurídica do instituto, in verbis: “Natureza jurídica. Reconvenção é ação 

judicial do réu contra o autor, sendo uma das modalidades de resposta do 

réu. Neste caso, o processo é caracterizado pelo conjunto formado entre 

a ação principal e a ação reconvencional, em cumulação objetiva de 

ações”. (...) “Forma. A reconvenção tendo natureza de ação, deverá ser 

formulada de maneira a que sejam preenchidos os requisitos legais 

exigidos para a peça vestibular (CPC 319 e 320) (RJTJSP 90/388; RJTJMS 

32/73). No CPC atual, a reconvenção deve ser apresentada na mesma 

peça da peça da contestação, mas isso não lhe retira o caráter de ação e 

nem a exigibilidade dos requisitos mínimos de todo o pedido, exigíveis para 

a exteriorização do pedido pelo autor reconvinte. Ou seja: embora 

deduzida a reconvenção no bojo da peça contestatória, a ação 

reconvencional deve iniciar-se por petição que contenha substancialmente 

os elementos do CPC 317/318, pena de vir a ser indeferida por inepta”. 

Conforme dicção do art. 343 do CPC, “na contestação, é licito ao réu 

propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a 

ação principal ou com o fundamento da defesa”. Apesar da simplificação 

procedimental introduzida pelo CPC em vigor, nem a natureza jurídica da 

reconvenção foi alterada, tampouco os seus pressupostos, já que a 

reconvenção continua sendo uma forma de contra-ataque do reconvinte 

contra o reconvindo, que em geral, é o autor da ação principal. Assim, 

além de apresentar a sua defesa, o réu da ação principal faz um pedido 

que poderia ser feito em ação autônoma. Portanto, a reconvenção é uma 

ação na qual o réu irá pleitear direitos que afirma ter contra o autor e como 

tal, deve conter requisitos específicos e gerais, atendidos 

substancialmente, de acordo com os arts. 319, 320 e 321 do CPC. 

Imperioso anotar que, sobre a reconvenção, o art. 292 do CPC, dispõe que 

o valor da causa constará sempre da petição inicial ou da reconvenção e 

será: “(...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (...) VI - na ação 

em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; (...)”. No caso, a parte reconvinte/requerida pleiteia 

a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos c/c nulidade de 

cláusulas contratuais. Valores estes, somados, que devem ser indicados 

como valor da causa. O que não foi apresentado. De modo que o valor da 

causa na reconvenção corresponderá à pretensão aviada, o proveito 

econômico esperado. Ainda, a parte requerida pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custas 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 de plano 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 GRATUITA – 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). Diante de todo o exposto, não estando presentes os 

requisitos necessários para a admissão da reconvenção e para o 

deferimento da assistência judiciaria gratuita, convêm oportunizar as 

emendas orientadas conforme art. 321 do CPC. Isto posto, intime-se a 

parte ré/reconvinte para que adeque a reconvenção nos termos da lei e 

comprove a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da inicial 

de reconvenção e de inacolhimento da assistência judiciária gratuita, nos 

termos dos arts. 319, inciso III e 320; 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000923-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIDIA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000923-83.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LENIDIA ALVES 

DA CRUZ REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos 

em correição. 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 30 de novembro 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 
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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, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001043-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLARA DE ALMEIDA (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
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SINOP Processo: 1001043-29.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIA 

CLARA DE ALMEIDA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

em correição. 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 07 de dezembro 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 condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001042-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLARA DE ALMEIDA (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: 1001042-44.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIA 

CLARA DE ALMEIDA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

em correição. 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 07 de dezembro de 2020, às 12:15 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 
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ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001048-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLARA DE ALMEIDA (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: 1001048-51.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIA 

CLARA DE ALMEIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. 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 07 de 

dezembro 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, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001051-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLARA DE ALMEIDA (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: 1001051-06.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIA 

CLARA DE ALMEIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. 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 07 de 

dezembro de 2020, às 13:15 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 
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parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000927-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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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: 1000927-23.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LENIDIA ALVES 

DA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. 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 07 de dezembro 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 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, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000982-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SENHORINHA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000982-71.2020.8.11.0015. AUTOR: SENHORINHA 

MARIA DA SILVA REU: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos em correição. 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 
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de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 07 de 

dezembro de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001038-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001038-07.2020.8.11.0015. AUTOR(A): CICERO 

FURTADO DE FIGUEIREDO REU: BANCO PAN Vistos em correição. 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 07 de 

dezembro de 2020, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

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, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001046-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCAS NORONHA (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: 1001046-81.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA LUCAS 

NORONHA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 
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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 07 de dezembro 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, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001061-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOVAES BARBOSA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001061-50.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA 

NOVAES BARBOSA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos em correição. 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 14 de 

dezembro 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 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001065-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ANTUNES DE ARRUDA (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)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001065-87.2020.8.11.0015. AUTOR(A): IZABEL 

ANTUNES DE ARRUDA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. 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 14 de dezembro 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, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001079-71.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ALICE DIAS 

RAMOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

correição. 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 14 de dezembro 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 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001081-41.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ALICE DIAS 

RAMOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. 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 14 de 

dezembro de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

in ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001104-84.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LAURENTINA 

PEREIRA DE SOUZA REU: BANCO PAN Vistos em correição. 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 14 de 

dezembro de 2020, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

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 
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e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001118-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO TURIBIO 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001118-68.2020.8.11.0015. AUTOR(A): OLIMPIO 

TURIBIO DA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. 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 14 de dezembro 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, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010442-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010442-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ELIAS FERREIRA DA 

SILVA Vistos em correição. Ação de Busca e Apreensão proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A., em face de Elias Ferreira da Silva, 

ambos qualificados. Antes mesmo da análise da liminar pretendida, a parte 

requerente atravessou petitório de Id. 22901276, requerendo a desistência 

da ação. Ainda, requereu a expedição de ofícios ao SERASA e 

CIRETRAN/DETRAN para que promovam a baixa de eventuais restrições 

judiciais impostas em seu nome e na base de dados do veículo, bem como 

fosse recolhido eventuais mandados expedidos. É o relatório. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente que pode 

ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte requerida, caso está tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. A parte requerida não foi 

citada, sequer foi analisada a liminar pretendida. O que elimina o entrave 

acima prenunciado. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição no prontuário de 

veículo no DETRAN, assim como dos incluso em nome da parte requerida 

junto ao SERASA é vazio, sem reflexo algum nos autos virtuais. Pedidos 

padrões - copiar/colar - que deixam entrever trabalho desleixado, sem 

manuseio dos autos, descaso a ser evitado pela parte, para não tumultuar 

e nem margear litigância de má-fé, tendo em vista o dever de “expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; 

não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à 

declaração ou à defesa do direito”, dentre outras hipóteses do art. 77 do 

Código de Processo Civil. Nenhuma restrição foi lançada por este juízo, 

sequer foi analisado o pleito liminar. Se a parte fez alguma, compete a ela 

própria baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Como 

relatado, sequer foi analisado a liminar, apenas se oportunizou a emenda 

da inicial à parte credora em virtude da ausência de requisito essencial da 

ação de busca e apreensão, qual seja, a regular notificação constituindo o 

devedor em mora, sem o que esta não se consubstancia, devendo a 

prova instruir a inicial. Dessa forma, insubsistente o pedido da parte autora 

para proceder ao recolhimento de eventuais mandados expedidos, já que 

inexistente tal decisão determinando a sua expedição, motivo pelo qual, 
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referido pleito deve ser indeferido. 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. Condeno a parte 

autora a pagar as custas e despesas processuais, dado o princípio da 

causalidade. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa de restrição no 

prontuário do veículo no DETRAN, a baixa de restritivos inclusos em nome 

do requerido junto ao SERASA, assim como o pedido de recolhimento de 

mandados expedidos, posto que insubsistente nesta senda judicial. 

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, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015249-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015249-82.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIA ALVES 

DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO PAN Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 27391999, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 14 de julho de 2020 as 14 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry Tomaz Nazário- Gestora 

Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001806-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO(A))

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAL CANDIDO DA SILVEIRA (REU)

RENILDA DE LIMA CANDIDO DA SILVEIRA (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1001806-98.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CLARO S.A. 

POLO PASSIVO:REU: EDEVAL CANDIDO DA SILVEIRA, RENILDA DE LIMA 

CANDIDO DA SILVEIRA Certifico que, em cumprimento a determinação id. 

26443677, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de 

novembro de 2020 as 15 h, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 16 de janeiro 

de 2020 Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico que, nesta data foi juntado o laudo protocolo nº 

012106/2019. Sinop, 17 de janeiro de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário 

Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003555-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1003555-19.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 3ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP POLO PASSIVO:REU: JOSE GUILHERME 

ROSA BUSTAMANTE Certifico que, em cumprimento a determinação id. 

24330043, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de 

novembro de 2020 as 14 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 24 de janeiro 

de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005382-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ZVIR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1005382-36.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): PEDRO ZVIR 

POLO PASSIVO:REU: DAROM MOVEIS LTDA Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.21754399 bem como petição id 22640753, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de novembro 

de 2020 as 15 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 4 de 

fevereiro de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1010764-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARIO TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1010764-10.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: VALMIR 

MARIO TOMASI POLO PASSIVO:REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Certifico que, em cumprimento a determinação id.27179747, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de novembro de 2020 

as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 10 de fevereiro de 2020. 

Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE MARIA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1000471-73.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: LENICE MARIA SILVA POLO PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II, HOSPITAL E MATERNIDADE 

NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP, INSTITUTO DE GESTAO 

HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO 

- IGHASMAT Certifico que, em cumprimento a determinação id. 28429410, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 1º de dezembro 

de 2020 as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 14 de 

fevereiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 

7199

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007225-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPERVAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

OSMAR PEREIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1007225-02.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO POLO PASSIVO:EXECUTADO: OPERVAN 

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, OSMAR PEREIRA CERTIDÃO 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto as certidões ids. 277140232 e 23091900. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 17 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001189-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THARLES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI (REU)

BRUNA FERREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001189-70.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando que se aproxima a expiração do 

prazo de necessidade de afastamento de 180 dias contido no atestado 

médico de ID 29076882, previamente a análise da tutela de urgência, 

intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, complemente 

a inicial, juntando aos autos novo atestado médico indicando a 

necessidade de afastamento e/ou incapacidade laboral, sob de 

indeferimento da medida de urgência. 2. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao 

requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

3º e 4º. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001254-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLANEJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RECH DALL ONDER (EXECUTADO)

CARLA CAROLINE PIRES JACOME DALL ONDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001254-36.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Proceda-se nova tentativa de citação dos executados. 2. Em 

atenção ao pedido de citação por hora certa (Id. 16279336), formulado 

pela parte exequente, esclareço que tal modalidade independe de 

autorização expressa do juiz, sendo aplicável quando houver suspeita de 

ocultação, a ser verificada pelo(a) oficial(a) de justiça no cumprimento do 

ato citatório. 3. Desse modo, o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá 

verificar se há suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal 

medida, certificando-se. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000823-31.2020.8.11.0015

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:

HUANDERSON CARVALHO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000823-31.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 29242501). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014360-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 24/06/2020, às 

13:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639552 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de junho de 2020, às 13:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 10 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014437-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 24/06/2020, às 

13:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639555 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de junho de 2020, às 13:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 10 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014500-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 24/06/2020, às 

15:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27640154 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de junho de 2020, às 15:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 10 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014699-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 24/06/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27640143 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de junho de 2020, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 10 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014680-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 24/06/2020, às 

16:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27640167 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de junho de 2020, às 16:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 10 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014482-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/06/2020, às 

15:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639572 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de junho de 2020, às 15:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 9 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014371-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/06/2020, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639560 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de junho de 2020, às 14:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). SINOP, 9 de janeiro de 2020. SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014650-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/06/2020, às 

16:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639579 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de junho de 2020, às 16:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 
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– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 9 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014781-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BASILIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, junte 

aos autos instrumento de mandato conferido ao advogado, eis que se 

trata de cópia essencial para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 

260 do CPC., conforme despacho abaixo transcrito, bem como no mesmo 

prazo efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Maria 

Vindilina II, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar 

diligência - escolher a opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o 

número do processo – buscar - próximo - cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e 

gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. Vistos etc. 1. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento de 

mandato conferido ao advogado, eis que se trata de cópia essencial para 

o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 2. Com a 

juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de 

Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens. 4. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecata. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014605-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MUELLER - RESTAURANTE - ME (REQUERIDO)

ALCIRO MULLER (LITISCONSORTES)

LIRES MUELLER (LITISCONSORTES)

 

Intimar a advogada da parte credora para que no prazo de cinco (05) dias, 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros jardim do ouro, setor 

residencial sul e setor industrial, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar os bairros e, 

em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, sob pena de devolução da 

carta precatória no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008185-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARTONAGEM CIDADE VERDE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BRAGA OAB - PR41734 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Petição anexo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008185-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARTONAGEM CIDADE VERDE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BRAGA OAB - PR41734 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Petição anexo.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013588-68.2019.8.11.0015

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:

VALDIRLEY NUNES (EXECUTADO)

MARLI TEREZA LINO DE LIMA NUNES (EXECUTADO)

M. T. L. DE LIMA NUNES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78552-138 C E R 

T I D Ã O PARA FINS DE AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS E NO DETRAN Certifico, para fins de averbação, nos termos do 

artigo 828 do novo Código de Processo Civil, que tramita por esta Terceira 

Secretaria Cível da Comarca de Sinop/MT, pelo sistema PJE a seguinte 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, distribuída em 29/10/2019, 15:43:24 , sob 

o número 1013588-68.2019.8.11.0015, figurando como Exequente: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,incrita no cnpj n. 26.555.235/0001-33, 

representada pelos advogados Dr. Jean Carlos Rovaris, OAB/MT 12.113 e 

Zilaudio Luiz Pereira, OAB/MT 4.427 e como Executados: M T L DE LIMA 

NUNES – ME, cnpj n. 22.748/0001-77, MARLI TEREZA LINO DE LIMA 

NUNES, CPF n. 903.434.681-15 e VANDIRLEY NUNES, CPF n. 

948.950.151-49, a presente ação foi recebida conforme despacho inicial 

ID 25894888, em 08/11/2019. Certifico ainda, que o valor da causa é de R$ 

31.588,42 (Trinta e u mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos). A presente certidão foi elaborada com base nos fatos e atos 

praticados nos autos, da qual dou fé. Válida somente com o selo de 

autenticidade. Sinop, 14 de fevereiro de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000272-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

GLAUCIA PIMENTEL DE LIMA DOS SANTOS OAB - 295.371.968-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000272-51.2020.8.11.0015 AUTOR(A): I. 

P. D. S. REPRESENTANTE: GLAUCIA PIMENTEL DE LIMA DOS SANTOS 

REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 1. Designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 
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defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Vistas ao Ministério 

Público pelo prazo de 30 (trinta) dias. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015349-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-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:

ADILSON DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

A. DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015349-37.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: A. DE SOUZA FERREIRA, ADILSON DE 

SOUZA FERREIRA Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000234-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000234-39.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDIONOR DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000235-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000235-24.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDIONOR DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 
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judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-56.2020.8.11.0015

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000304-56.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-93.2020.8.11.0015

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000308-93.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-91.2020.8.11.0015

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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000625-91.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000698-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAKOTO TOYOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REZENDE VILAS BOAS FILHO (REQUERIDO)

NILSON KERBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000698-63.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: FERNANDO MAKOTO TOYOTA REQUERIDO: NILSON 

KERBER, ANTONIO REZENDE VILAS BOAS FILHO Vistos etc. 1. Oficie-se 

ao Juízo Deprecante solicitando o envio do inteiro teor da petição, bem 

como do instrumento de mandato conferido ao advogado, eis que se 

tratam de cópias essenciais para o cumprimento da missiva, nos termos 

do art. 260 do CPC. 2. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo 

de origem, com as nossas homenagens. 4. Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a devolução da presente deprecata. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000706-40.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR BARROS DO AMARAL (REQUERIDO)

VAHELLE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000706-40.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: VAHELLE 

INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - ME, OSMAR BARROS DO AMARAL 

Vistos etc. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do inteiro 

teor do despacho judicial, eis que se trata de cópia essencial para o 

cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 2. Com a juntada, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

4. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000729-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA BOMSOLO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ELIZABETH MALINOWSKI (REQUERIDO)

RONI NOVELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000729-83.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: AGRICOLA BOMSOLO LTDA REQUERIDO: CARLA 

ELIZABETH MALINOWSKI, RONI NOVELLI Vistos etc. 1. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando o envio do instrumento de mandato conferido ao 

advogado, eis que se trata de cópia essencial para o cumprimento da 

missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 2. Com a juntada, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 4. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000550-52.2020.8.11.0015

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:

EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000550-52.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte Autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, traga aos autos o contrato sob o nº 007928586 

celebrado com a parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000930-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000930-75.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: EURICO 

FRANCISCO GARCIA GALHO Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, 

dos juros moratórios, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 

do Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001111-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001111-76.2020.8.11.0015 

DEPRECANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 1. Oficie-se 
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ao Juízo Deprecante solicitando o envio do despacho judicial, eis que se 

trata de cópia essencial para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 

260 do CPC. 2. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. 4. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000161-67.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA REU: ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUZA 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015191-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MORAES SERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015191-79.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LUCIANO MORAES SERIANO EXECUTADO: FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIDINE FERREIRA DO NASCIMENTO BEZERRA OAB - 969.749.581-53 

(REPRESENTANTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000396-34.2020.8.11.0015 AUTOR: B. 

V. D. N. REPRESENTANTE: RAIDINE FERREIRA DO NASCIMENTO BEZERRA 

REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Vistas ao Ministério Público pelo prazo de 30 (trinta) dias. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 128 de 395



Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009126-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO D ANGELLES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009126-05.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REU: SUPERMERCADO D 

ANGELLES LTDA - EPP Vistos etc. NEIVA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA opôs embargos de declaração em face da 

decisão de ID. 18841219, alegando ser ela omissa, tendo em vista que não 

houve condenação da parte requerida ao pagamento das custas 

processuais. É o sucinto relato do necessário. PASSO A DECIDIR. Os 

Embargos de Declaração possuem restrito cabimento, pois se prestam 

apenas a retirar do julgado os vícios da omissão, obscuridade, 

contradição e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, 

do Código de Processo Civil. In casu, verifico que assiste razão a 

Embargante, uma vez que no decisum impugnado equivocadamente houve 

omissão quanto a condenação das custas judiciais, de modo que dou 

provimento aos aclaratórios opostos a fim de sanar a omissão. Pelo 

exposto, acolho os embargos de declaração para fazer constar o 

seguinte provimento: “Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e taxas judiciais. No mais, mantenho incólume o restante da 

decisão embargada. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MAMEDE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000518-47.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA MAMEDE DE MELO REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000456-07.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DE SOUZA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILOCA BEILKE BAZZI (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000603-33.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MILOCA BEILKE BAZZI REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 
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vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000540-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA PETINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000540-08.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA JOSEFINA PETINI REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000529-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLENA BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000529-76.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ORLENA BISPO DA SILVA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO 

S/A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BONIFACIO MORESCO (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000611-10.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CARLOS BONIFACIO MORESCO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000545-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA PETINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000545-30.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA JOSEFINA PETINI REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
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sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000574-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DALILA DE BORBA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000574-80.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

NEUZA DALILA DE BORBA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BONIFACIO MORESCO (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000632-83.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CARLOS BONIFACIO MORESCO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BONIFACIO MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000635-38.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CARLOS BONIFACIO MORESCO REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000466-51.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DE SOUZA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 
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injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000630-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA PEREIRA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000630-16.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA JOANA PEREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000749-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARDORINO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000749-74.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ARDORINO ROSA DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000754-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL ANJO FERREIRA (AUTOR)

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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000754-96.2020.8.11.0015 AUTOR: 

ISABEL ANJO FERREIRA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA VIEIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000712-47.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ARLINDA VIEIRA LOPES REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000675-20.2020.8.11.0015 AUTOR: 

ANTONIO ALVES CAMPOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000776-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000776-57.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JANDIRA DA PALMA SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000839-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000839-82.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CHIRLEI MENDES DA SILVA ESPÓLIO: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 3 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000814-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN LUIZ PELISSARI (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000814-69.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

BENJAMIN LUIZ PELISSARI REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 3 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000837-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS MAXIMO (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000837-15.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

SANDRA DOS SANTOS MAXIMO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 3 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000817-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000817-24.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 3 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS MAXIMO (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000832-90.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

SANDRA DOS SANTOS MAXIMO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 
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advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 3 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000925-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIDIA ALVES DA CRUZ (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000925-53.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LENIDIA ALVES DA CRUZ REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS MAXIMO (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000820-76.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

SANDRA DOS SANTOS MAXIMO REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 3 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000852-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE OLIVEIRA SOARES GALVAO (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000852-81.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANA DE OLIVEIRA SOARES GALVAO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 4 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001039-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLARA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001039-89.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIA CLARA DE ALMEIDA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 
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considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001035-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLACA CATANI (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001035-52.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO PLACA CATANI REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001049-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCAS NORONHA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001049-36.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUCAS NORONHA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001070-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ANTUNES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001070-12.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

IZABEL ANTUNES DE ARRUDA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001062-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOVAES BARBOSA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001062-35.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 
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MARIA NOVAES BARBOSA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001034-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLACA CATANI (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001034-67.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO PLACA CATANI REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001097-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE OLIVEIRA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001097-92.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JULIETA DE OLIVEIRA PRADO REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001095-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE OLIVEIRA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001095-25.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JULIETA DE OLIVEIRA PRADO REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001072-79.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE OLIVEIRA PRADO (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001099-62.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JULIETA DE OLIVEIRA PRADO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001117-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001117-83.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001102-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001102-17.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LAURENTINA PEREIRA DE SOUZA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 
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acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO TURIBIO 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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001119-53.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001149-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FERNANDES BARBOZA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001149-88.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDETE FERNANDES BARBOZA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Indefiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, tendo em vista que a parte Autora 

encontra-se com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, não estando no 

Rol de beneficiados do Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001132-52.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO REU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001160-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001160-20.2020.8.11.0015 AUTOR: 

ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 
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S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001138-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001138-59.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001144-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001144-66.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001162-87.2020.8.11.0015 AUTOR: 

ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001219-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIS MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001219-08.2020.8.11.0015 AUTOR: 

JAVIS MARTINS DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001255-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001255-50.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

TERESA CAMARGO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA RODRIGUES NEVES (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001208-76.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

VALDEVINA RODRIGUES NEVES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001229-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001229-52.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

TERESA CAMARGO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
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da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001273-71.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001367-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001367-19.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MIGUELINA CONRADO DA SILVA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001252-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001252-95.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001259-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001259-87.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

AILTON NASCIMENTO REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001365-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOVAES BARBOSA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001365-49.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA NOVAES BARBOSA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DUARTE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000447-45.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ROSANA DUARTE DE SOUZA SILVA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001339-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DALILA DE BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001339-51.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

NEUZA DALILA DE BORBA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001447-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE SOUZA (AUTOR)
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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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001447-80.2020.8.11.0015 AUTOR: 

JORGE DE SOUZA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOVAES BARBOSA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001360-27.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA NOVAES BARBOSA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARDORINO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000720-24.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ARDORINO ROSA DA SILVA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000984-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SENHORINHA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000984-41.2020.8.11.0015 AUTOR: 

SENHORINHA MARIA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 
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CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FELLES IORA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000783-49.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARLI FELLES IORA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001135-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001135-07.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001345-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001345-58.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

SUELY MARIA DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000155-60.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: ANTENOR RODRIGUES 

DE CASTRO JUNIOR Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os 

devidos documentos. É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. 

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída 

com o contrato (ID 27983734), comprovando que o bem descrito na inicial 

foi dado em alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou 
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comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada por instrumento de protesto ID. 27983737. 3. Deste 

modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os 

pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. 5. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o 

bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. 5.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. Consigno que os atos processuais para 

cumprimento do item 04 poderão realizar-se nos termos do disposto no 

artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se a parte requerida, que poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. 6.1. 

Consigno, por oportuno, que o prazo para purgação da mora não possui 

natureza processual, tratando-se de prazo material, ou seja, deve ser 

contado em dias corridos, e não em dias úteis. 7. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem a parte requerida, expedindo-se o necessário. 8. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000419-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SO AGUAS CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACOES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000419-77.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SO AGUAS CONSTRUCOES 

SANEAMENTO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP Vistos etc. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se 

requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das 

prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. 1.2. Com a 

inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato (ID 28284014), comprovando que o 

bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente. 2.1. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da 

parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial de ID 

28284017. 3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo 

§ 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

concedo os pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial. 5. Expeça-se o competente 

mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser 

advertido de que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após 

o prazo para purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que 

vier dar causa. 5.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. Consigno que os atos processuais 

para cumprimento do item 04 poderão realizar-se nos termos do disposto 

no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se a parte requerida, que poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. 6.1. 

Consigno, por oportuno, que o prazo para purgação da mora não possui 

natureza processual, tratando-se de prazo material, ou seja, deve ser 

contado em dias corridos, e não em dias úteis. 7. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem a parte requerida, expedindo-se o necessário. 8. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000559-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA CAROLINE PINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000559-14.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

PALOMA CAROLINE PINTO DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. 1.2. Ainda em sede de 

liminar, requer a parte requerente a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a 

fim de seja determinada a retirada de quaisquer ônus eventualmente 

incidentes sobre o bem, anteriores a consolidação da propriedade, bem 

como para seja expedido ofício à Secretária de Fazenda Estadual, 

comunicando a transferência da propriedade, para que se abstenha de 

cobrar IPVA da parte autora por período anterior a consolidação da 

propriedade. 1.3. Com a inicial, foram apresentados os devidos 

documentos. É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os 

autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

28481952), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada por 

instrumento de protesto ID. 28481949. 3. Deste modo, restam preenchidos 

os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o 

que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 4.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de ofício para o 

DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer ônus 

vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de obrigação 

decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. Igualmente, indefiro o 

pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual para 

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, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 5. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 
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fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000891-78.2020.8.11.0015

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:

FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000891-78.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA Vistos 

etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 

911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a 

inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as 

partes. 1.2. Ainda em sede de liminar, requer a parte requerente a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de seja determinada a retirada 

de quaisquer ônus eventualmente incidentes sobre o bem, anteriores a 

consolidação da propriedade, bem como para seja expedido ofício à 

Secretária de Fazenda Estadual, comunicando a transferência da 

propriedade, para que se abstenha de cobrar IPVA da parte autora por 

período anterior a consolidação da propriedade. 1.3. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi devidamente 

instruída com o contrato (ID 28817089), comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. 

Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada por instrumento de protesto de ID 28819392. 3. Deste 

modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os 

pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de 

ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer 

ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de 

obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. Igualmente, 

indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual 

para 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, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 5. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004893-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZENI ALVES PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça de Id. 

22368503 a seguir transcrito: "Certifico em cumprimento ao r. mandado de 

INTIMAÇÃO que efetuei diligência na Rua Colonizador Enio Pipino, 

Sinop-MT e lá estando NÃO FOI POSSÍVEL proceder a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da autora OZENI ALVES PEREIRA LOPES em virtude de não 

encontrá-la e nem tampouco a numeração 2.326 na referida Rua. 

Verifiquei que na altura de tal número há a seguinte sequência: nº2.255 - 

Empresa Clarion Atacado de Máquinas Sthill; nº2.293 - Copetral Tratores e 

segue nº2.333 - prédio vazio que ocupa dois imóveis onde funcionou a 

Secretaria de Obras do Município de Sinop, seguindo o resto da rua em 

ordem crescente. Indaguei nas imediações dos números informados, 

porém a autora é desconhecida no local. Diante do exposto devolvo o 

mandado em Cartório para que o patrono da autora informe algum ponto de 

referência ou acompanhe esta Oficiala em nova diligência com o intuito de 

dar cabal cumprimento ao r. mandado. Dou fé. Sinop-MT, 05 de Agosto de 

2019. Rose Meyre Moggi - Oficiala de Justiça. Matrícula 5573 - PJ/MT."

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001057-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CELESTINO RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1001057-13.2020.8.11.0015 Cite-se a 

parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o cumprimento 

da obrigação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Não satisfeita a obrigação no prazo estipulado, é lícito 

ao exequente requerer a satisfação da obrigação à custa do executado 

ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, nos 

termos do art. 816 do CPC. Cientifique-se o executado de que poderá se 

opor a à execução por meio de embargos, no prazo de quinze dias (art. 

914, c.c. 915 e 919, do CPC). Intime-se. AB

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000608-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida, 

Id. 24085922, com a alínea "desconhecida". Sinop-MT, 17 de fevereiro de 

2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015330-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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CHIRLEI MENDES DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte 

autora, para, em quinze dias impugnar a contestação de Id. 28917924, 

bem como para em 10 (dez) dias especificar as provas que pretende 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou diga se pretende o 

julgamento antecipado. Sinop-MT, 17 de fevereiro de 2020 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001180-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVANIR CONTATO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1001180-11.2020.8.11.0015 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 

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, 17 de 

fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014374-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDUINO EBERLE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO (indicado na petição inicial), devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 17 de fevereiro de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007749-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAX NACIONAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREOLINO PINTO DAS NEVES OAB - GO8075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO NEVES DA SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007749-96.2018.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001183-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ILO OSCAR SOARES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1001183-63.2020.8.11.0015 Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o cumprimento da 

obrigação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Não satisfeita a obrigação no prazo estipulado, é lícito 

ao exequente requerer a satisfação da obrigação à custa do executado 

ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, nos 

termos do art. 816 do CPC. Cientifique-se o executado de que poderá se 

opor a à execução por meio de embargos, no prazo de quinze dias (art. 

914, c.c. 915 e 919, do CPC). Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010250-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASX TERRAPLENAGEM EIRELI (EXECUTADO)

ASX TERRAPLENAGEM EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010250-57.2017.811.0015 A exequente opôs 

embargos de declaração (Id n.º 19299664), alegando omissão na decisão 

de Id n.º 18849721, quanto ao pedido de sua nomeação como depositária 

dos bens oferecidos à penhora pela executada. No Id n.º 20658007, a 

executada se manifestou, requerendo a avaliação dos bens e a nomeação 

de seu representante legal como depositário, sob o argumento de que 

constituem bens utilizados para o desenvolvimento da atividade comercial 

da empresa. Decido. Verifico que assiste razão à exequente, no tocante à 

omissão ventilada. Assim, com o fito de sanar tal vício, passo à análise do 

pedido de sua nomeação como depositária dos bens indicados à penhora. 

No ponto, verifica-se que o artigo 840, do CPC/2015, trata das hipóteses 

em que é permitido o depósito dos bens penhorados em poder da parte 

executada, in verbis: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: I - 

as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais 

preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco 
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do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital 

social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer 

instituição de crédito designada pelo juiz; II - os móveis, os semoventes, os 

imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder 

do depositário judicial; III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre 

imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários 

ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do 

executado.” Nessa senda, diante da alegação da executada de que os 

bens indicados à penhora são essenciais ao desenvolvimento de sua 

atividade, nomeio-lh depositária do bem, em estrita observância ao 

princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como considerando 

ausência de prejuízo ao exequente. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA EXECUTADA COMO 

DEPOSITÁRIA DOS BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR 

ONEROSIDADE AO DEVEDOR. A execução realiza-se no interesse do 

credor, mas com respeito ao Princípio da Menor Onerosidade do Devedor 

(Arts. 797 e 805 do CPC). Penhora do maquinário agrícola da executada, 

que garante o contrato exequendo, bens que se presumem indispensáveis 

para o exercício da atividade agrícola da devedora. Viabilidade de 

manutenção da executada como depositária, mediante a prestação de 

caução idônea (Art. 840, III, do CPC). Observância do Princípio da Menor 

Onerosidade ao Devedor. Interlocutória reformada, apenas para 

condicionar o depósito à prestação de caução idônea, pela executada. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, por decisão monocrática.” (TJ-RS - 

AI: 70082417031 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 

07/11/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019). 

Deste modo, indefiro o pedido de remoção dos bens e nomeação da 

exequente como depositária. Todavia, condiciono a manutenção dos bens 

na posse da executada à apresentação prévia de caução idônea nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após a lavratura do termo de caução, 

cumpra-se a decisão de Id n.º 18849721, nomeando-se o representante 

legal da executada como depositário dos bens a serem penhorados. 

Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015495-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SIMIONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1015495-78.2019.8.11.0015 Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Remetam-se as informações ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada no Id 27641098. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011571-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASX TERRAPLENAGEM EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011571-30.2017.811.0015 Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos por ASX TERRAPLANAGEM EIRELLI em face de 

IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, afirmando 

que “não reconhece a maioria dos documentos” que deram origem ao 

débito, representado pelo instrumento de novação da dívida. Aduz que a 

embargada deve apresentar todos os títulos elencados no instrumento 

referido, a fim de que a embargante possa verificar eventual ilegalidade. 

Alega que a execução deve ser declarada nula, ante a ausência de 

obrigação certa, líquida e exigível, pois foram cobrados juros acima do 

permitido legalmente. Alega, também, excesso de execução, pois está 

sendo cobrado o montante de R$42.339,31 (quarenta e dois mil, trezentos 

e trinta e nove reais e trinta e um centavos), ao passo em que o valor 

devido é de R$38.582,45 (trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais 

e quarenta e cinco centavos). Requereu a extinção da execução e, 

alternativamente, a revisão do valor devido, com o afastamento dos juros 

abusivos. Com a inicial, juntou os documentos de Id n.º 

10261160/10261443. A inicial foi recebida, sem atribuição de efeito 

suspensivo à execução (Id n.º 10901620). A embargada apresentou 

impugnação (Id n.º 15806854), sustentando que o instrumento particular 

de novação de dívida está regulamentado no artigo 360, I, do Código Civil e 

constitui título executivo extrajudicial autônomo e independente. Aduz que 

a novação tem o condão de extinguir o débito primitivo, substituindo-o por 

novo acordo de vontade, representando por título desvinculado dos 

débitos originários. Assevera que o verbete sumular n.º 286, do STJ, 

utilizado como fundamento na inicial, diz respeito aos contrários bancários, 

não se aplicando ao caso, aduzindo que o título é exigível e perfaz os 

requisitos legais, além de referir que foram cobrados juros de acordo com 

o instrumento contratual assinado pela empresa embargante, não havendo 

que se falar em excesso de execução. Requer a improcedência dos 

embargos e condenação da embargante por litigância de má-fé. No Id n.º 

18932385, a embargada requereu o julgamento antecipado da lide. A 

embargante não se manifestou em relação as provas que pretendia 

produzir, conforme certificado no Id n.º 24041289. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Inicialmente, impende consignar que o feito 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do 

Novo Código de Processo Civil, uma vez que a questão versada nos autos 

é exclusivamente de direito, de modo que a prova documental se revela 

suficiente ao deslinde da causa. Verifica-se que a embargante pretende a 

discussão dos débitos que deram origem à execução, lastreada em 

contrato de novação de dívida. No ponto, insta destacar que o instituto da 

novação está previsto no artigo 360 e seguintes do Código Civil e constitui 

modalidade de satisfação indireta da obrigação, através da qual cria-se 

uma nova obrigação para extinguir a anterior. Sobre o tema, vejamos a 

seguinte lição doutrinária: “Nessa espécie de pagamento indireto, 

percebemos que em único ato, uma nova dívida assume a posição da 

outra, que desaparece. Via de consequência, a novação envolve a ideia 

de substituição de uma obrigação, pela intenção das partes de novar, 

manifestada mediante acordo, cessando o vínculo anterior com a 

aquisição de novo direito de crédito. O mesmo ato jurídico que ceifa uma 

obrigação é o gérmen para o brotar de outra.” (Farias, Cristiano Chaves 

de. Curso de direito civil: obrigações I Cristiano Chaves de Farias, Nelson 

Rosenvald - 11. ed. rev., ampl. e atual.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.” 

Feitas tais considerações, conquanto a embargante tenha manifestado 

insurgência em relação aos débitos anteriores à novação pactuada com a 

embargada, não há que se falar em discussão dos negócios jurídicos 

primitivos, notadamente diante da instrumentalização de novo pacto entre 

as partes, dando fim à obrigação anterior e originando nova obrigação 

entre as partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - REJEIÇÃO - 

NOVAÇÃO - EMISSÃO DE NOVA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 

JUNTADA DE CONTRATOS ANTERIORES - DESNECESSIDADE. 1. A cédula 

de crédito bancário acompanhada do demonstrativo de débito constitui 

título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, por expressa 

disposição do art. 28 da Lei nº 10.931/2004. 2. Reconhecida a ocorrência 

de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de 

cédula de crédito, tem-se novo título executivo extrajudicial, 

independentemente da juntada dos contratos anteriores. 3. Recurso 

desprovido.” (TJ-MG - AC: 10498180008654002 MG, Relator: José Arthur 

Filho, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019). 

Ademais, a embargante não apontou qualquer vício de vontade que 
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pudesse macular o instrumento de novação da dívida, de modo que tal 

documento se encontra revestido dos requisitos necessários à 

propositura da ação de execução, sobretudo por se tratar de obrigação 

certa, líquida e exigível, atendendo à disposição constante do artigo 783, 

do CPC/2015, o qual preconiza que: “A execução para cobrança de 

crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e 

exigível.”. Outrossim, denota-se que a embargada satisfez os requisitos 

elencados no artigo 798, do CPC/2015, que dispõe acerca dos requisitos 

para a propositura da ação de execução, aplicáveis ao caso, quais sejam, 

(i) juntada do título exigido; (ii) demonstrativo do débito atualizado; (iii) 

indicação da espécie de execução e (iv) qualificação dos executados. 

Cumpre frisar, ainda, que o contrato particular assinado pelo devedor e 

duas testemunhas trata-se de título executivo extrajudicial, nos termos do 

art. 784, III, do NCPC: “São títulos executivos extrajudiciais: [...] III - o 

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 

[...].” Verifico, por fim, que não assiste razão à parte embargante ao alegar 

que está sendo cobrado valor excessivo (R$42.339,31 (quarenta e dois 

mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) e que o 

montante devido seria de R$38.582,45 (trinta e oito mil, quinhentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Com efeito, observo que 

o cálculo apresentado pela embargante no Id n.º 10261726, não 

corresponde à quantia constante do instrumento particular de novação (Id 

n.º 10261443) qual seja: R$ 40.232,73 (quarenta mil, duzentos e trinta e 

dois reais e setenta e três centavos), a ser pago de forma parcelada, nos 

moldes da cláusula terceira da avença. Assim, consigno que razão não 

assiste à embargante, haja vista que o montante indicado em seu cálculo 

não possui fundamento, diante da ausência de correspondência com a 

dívida assumida através da novação expressamente pactuada pela 

devedora. Ademais, o demonstrativo de débito apresentado pela 

embargada (Id n.º 10261429) está em consonância com os encargos 

contratuais ajustados entre as partes (Id n.º 10261443), prevendo a 

aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% 

(dois por cento) ao mês, não havendo que se falar em ilegalidade nos 

aludidos encargos e excesso de execução, ao contrário da alegação 

exordial. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, condenando a embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia da sentença para os autos principais e, pagas as 

custas, arquive-se este processo. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000733-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE PIANTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEBIUS & MEBIUS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000733-57.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA 

LUCIENE PIANTA RIBEIRO REU: MEBIUS & MEBIUS LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de despejo movida por Maria Luciene Pianta Ribeiro 

contra Mebius & Mebius Ltda. Entre um ato e outro as partes 

compareceram aos autos através das petições ID 18602701 e ID 

24725624, informando que compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação. Diante disso, homologo por 

sentença o referido acordo, julgando extinto o processo, com resolução 

de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

C.P.C. Considerando que o acordo foi celebrado antes da sentença, ficam 

as partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver (art. 90, §3 do C.P.C.). Honorários advocatícios 

pelas partes. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000280-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28150773 - 

Sentença). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1014710-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO MELO OAB - SC39856 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. S. (EXECUTADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

DESPACHO, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 27149674 - 

Despacho). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009981-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETI RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES COIMBRA OAB - MT17065/O (ADVOGADO(A))

MARCIANE DANIELI LICKOWSKI OAB - MT25393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ROBERTO PIVETTI (REQUERIDO)

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,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s).( 29244378 - 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011186-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. Q. G. (AUTOR(A))

E. Q. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENEIAS DOS ANJOS ONORIO OAB - MT26839/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 
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Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(QUINZE) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 19049643 

- Sentença). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014545-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ROSA BERTOLDO (REQUERENTE)

RENATO CHEROBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO UILIAN BERTOLDO CHEROBIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

comparecam a secretária para assinar o TERMO DE COMPROMISSO Ato 

Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via Diário 

da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010040-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1010040-69.2018.8.11.0015 Vistos. 1. De início, deverá ser verificada a 

atualização no sistema o novo causídico da parte autora. Não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), nem de 

julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 356), de 

modo que fixo o ponto controvertido (CPC, art. 357, II) seguinte: a) qual 

das partes possui mais aptidão para o exercício da guarda; b) a melhor 

forma de regulamentar o período de convivência entre a menor e o(a) 

genitor(a) que eventualmente não detenha a guarda e c) demais pontos 

que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de 

interesse para o deslinde da causa. 2. Inexiste hipótese de inversão 

convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou judicial (CPC, art. 373, § 1º) do 

ônus da prova, de forma que cabe a parte autora a prova dos fatos 

constitutivos de seu direito e a ré a prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 

357, III c/c 373, I e II). 3. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que 

presentes se fazem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular 

do processo, bem como as condições para o exercício da ação. 4. 

Determino o integral cumprimento do item “4” da decisão de Id. 17679863, 

frisando-se que, em razão do lapso temporal transcorrido desde a data 

envio das peças necessárias para a elaboração do relatório à equipe 

multidisciplinar desse juízo (Id. 18474123 – março/2019), deve-se reiterar 

a realização deste, com a ressalva de que deverá ser acostado aos autos 

antes da data designada para a audiência de instrução. 5. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 

13:30 horas, inclusive para depoimento pessoal das partes, que devem 

ser intimadas pessoalmente para tanto, sob pena de confissão. 6. 

Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, se já não houverem feito (CPC, art. 357, § 4º). 7. 

Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 8. Caso uma das 

partes seja representada pela Defensoria Pública, providencie a 

secretaria, a intimação pessoal das testemunhas arroladas por esta, nos 

moldes do artigo 455, §4º, inciso IV, do Código de Processo Civil. 9. 

Expeça-se o necessário. 10. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012662-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. O. (AUTOR(A))

G. P. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. C. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

I. R. D. A. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1012662-58.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 33.732,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Fixação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: 

Sim/Não. [Fixação] Parte Autora: AUTOR(A): KELY SOARES DE OLIVEIRA 

e outros Parte Ré: REU: VALDEMIR APARECIDO CAVICHIOLI PERON 

Certifico que, considerando mero erro material na designação da 

audiência, conforme decisão de ID n. 23006324, faço a readequação da 

pauta de ofício e designo a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 30 de abril de 2020, às 13:30 (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no gabinete da Vara Especializada da Família 

e Sucessões, sito no Fórum dessa Comarca. . Sinop/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 

78550-138- TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004397-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. D. J. (AUTOR(A))

J. S. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR VIECELLI OAB - MT24154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - SP317051 

(ADVOGADO(A))

WATSON ROBERTO FERREIRA OAB - SP89287 (ADVOGADO(A))

CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - SP154523 (ADVOGADO(A))

TAIS FERNANDA CANDIANI OAB - SP269043 (ADVOGADO(A))

ALESANDRA PATRICIA DE SOUZA RUI JAIME OAB - SP361983 

(ADVOGADO(A))

WATUSI FERREIRA OAB - SP353800 (ADVOGADO(A))

WINNIE MARIE PRIETO FERREIRA OAB - SP342909 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIDÃO Dados do 

Processo: 1004397-33.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 11.448,00; 

Tipo: Cível; Espécie: [Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de 

Tutela / Tutela Específica, Alimentos, Guarda]; - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. [Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Alimentos, Guarda] Parte 

Autora: AUTOR(A): JIRLENA SILVA DE BARROS e outros ADVOGADOS 

DO(A) REU: WATSON ROBERTO FERREIRA - SP89287, CARLOS ANTONIO 

DE OLIVEIRA - SP154523, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

SP317051, ALESANDRA PATRICIA DE SOUZA RUI JAIME - SP361983, 

WATUSI FERREIRA - SP353800, TAIS FERNANDA CANDIANI - SP269043, 

WINNIE MARIE PRIETO FERREIRA - SP342909 Parte Ré: REU: JOSIVAL 

PEREIRA DE JESUS Certifico que, considerando mero erro material na 

designação da audiência, conforme decisão de ID n. 29051881, faço a 

readequação da pauta de ofício e designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de abril de 2020, às 16:00 (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no gabinete da Vara Especializada da Família 

e Sucessões, sito no Fórum dessa Comarca. . Sinop/MT, 10 de fevereiro 
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de 2020. PAULA DE SA PEREIRA Gestor de Secretaria SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-001 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008569-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PECORARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o advogado do requerente, membro da Defensoria Pública e do 

membro do Ministério Público para, no prazo de 10 dias, se manifestarem 

em relação ao Estudo juntado no ID n. 29321901.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011586-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DOS SANTOS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011586-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

ELISABETE DOS SANTOS GARCIA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

SINOP Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, 

acostar ao feito a certidão de óbito da herdeira Maria Estelita dos Santos 

Cawano, procedendo a indicação de eventual herdeiro por representação. 

2. Cumprido item retro, citem-se todos os interessados (eventuais 

herdeiros por representação), bem como o Ministério Público, para que se 

manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, concluso 

para deliberação. 4. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 17 de fevereiro de 

2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012662-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. O. (AUTOR(A))

G. P. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. C. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

I. R. D. A. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1012662-58.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 33.732,00 ESPÉCIE: 

[Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

GILDO PERON NETO, 04 anos, menor impúbere, neste ato representado 

por sua genitora KELY SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 

zeladora, portadora do RG/CI n. 1623855-9/SSP/MT e inscrita no CPF/MF n. 

007.107.191-16, residente e domiciliada na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 

70, Bairro Camping Club no Município de Sinop/MT - CEP: 78551-200. POLO 

PASSIVO: VALDEMIR APARECIDO CAVICHIOLI PERON, brasileiro, 

fazendeiro, solteiro, RG: 0834957-6, CPF: 881.194.321-34, Endereço: QUE 

SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: efetuar 

a citação do polo passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 30 de abril de 2020, às 13:30h, no gabinete desta 

Vara, no Edifício do Fórum de Sinop/MT, sito no endereço acima indicado., 

na qual será buscada a composição entre as partes, 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 a da parte ré em confissão e revelia, bem como a sua 

INTIMAÇÃO acerca da decisão que arbitro os alimentos provisórios em 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente em favor do(a) 

menor(es) G.P.N., a ser colocado à disposição do(a) representante da 

parte requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo os valores 

serem depositados na conta bancária de titularidade da representante, no 

Banco Bradesco, Ag. 0234/8, Conta Corrente 0002894, devidos a partir da 

citação. RESUMO DA INICIAL: A representante do Requerente e o 

Requerido tiveram uma união estável, por aproximadamente por 04 

(quatro) anos e estão separados por cerca de 03 (três) anos. Da união, 

adveio o nascimento de 01 (um) filho, o menor impúbere G. P. N., nascido 

aos 20 de janeiro de 2.013, conforme certidão de nascimento em anexo. 

Desde o nascimento do menor impúbere, a guarda da criança tem sido 

exercida de fato pela genitora e, em contrapartida, o Requerido deveria 

contribuir com o sustento do filho em comum, todavia não o faz, 

tornando-se deveras injusto que a representante arque exclusivamente 

com todas as despesas. Aqui, insta ressaltar que o requerido possui 

plena capacidade de arcar com a prestação alimentícia do impúbere, isto, 

pois, fazendeiro, auferindo renda não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais). Outrossim, o requerido possui outros filhos, porém, estes 

maiores, portanto, capazes.Assim, justa é a fixação judicial dos alimentos 

na quantia equivalente a 3 (três) salários mínimo vigente, o que atualmente 

perfaz a importância de R$ 2.811,00 (dois mil oitocentos e onze reais), 

analisado a possibilidade financeira do Requerido, aos quais deverão ser 

acrescidos, quando necessário, 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias como, por exemplo: consultas médicas e odontológicas, 

material escolar, medicamentos, etc.Tais valores aqui fixados deverão ser 

depositados em conta bancária de titularidade da representante, isto é: 

BANCO BRADESCO, Ag. 0234/8, conta corrente: 0002894 e, se possível, 

desconto em folha de pagamento da parte requerida.Implica destacar que 

a representante já buscou auxílio da parte requerida de forma amigável, no 

entanto, esta recusa-se a assumir sua responsabilidade no sustento de 

seu filho, não havendo outra alternativa senão socorrer-se do Poder 

Judiciário para solucionar a lide. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos etc. 

Preliminarmente, consigno que procedi a retificação da autuação, para 

inclusão do(s) menor(es) G.P.N. no polo ativo da lide . Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). . Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I 

a IX, do Código de Processo Civil.4. Em virtude de prova pré-constituída e, 

não havendo comprovação dos rendimentos do(a) requerido(a) nos autos, 

arbitro os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente em favor do(a) menor(es) G.P.N., a ser colocado à 

disposição do(a) representante da parte requerente até o dia 10 (dez) de 

cada mês, devendo os valores serem depositados na conta bancária 

indicada nos autos, devidos a partir da citação.4.1. Deixo de determinar o 

desconto em folha de pagamento dos alimentos provisórios fixados, tendo 

em vista que não foi indicado o empregador da parte ré.5. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 

2018, às 14h00min.6. Cite-se o(a) réu(ré) e intimem-se as partes a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.7. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes 

for representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério 

Público.8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CERTIDÃO: 

Certifico que, considerando mero erro material na designação da 

audiência, conforme decisão de ID n. 23006324, faço a readequação da 

pauta de ofício e designo a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 30 de abril de 2020, às 13:30 (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no gabinete da Vara Especializada da Família 

e Sucessões, sito no Fórum dessa Comarca. E, para que chegue ao 
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conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, 

digitei. SINOP, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001389-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR VICENTE BAGNARA (REQUERENTE)

ADEMAR JOSE BAGNARA (REQUERENTE)

ADEMIR BAGNARA (REQUERENTE)

ANTENOR BAGNARA (REQUERENTE)

ARTEMIO BAGNARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO BOSSA OAB - MT0016232A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BAGNARA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ALIDE BAGNARA (TERCEIRO INTERESSADO)

AIRTON DOMINGOS BAGNARA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1001389-82.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADEMIR BAGNARA, ANTENOR BAGNARA, ADEMAR JOSE BAGNARA, 

ALTAIR VICENTE BAGNARA, ARTEMIO BAGNARA INVENTARIADO: 

ANTONIO BAGNARA Vistos. 1. Forte no artigo 617, II, do CPC, nomeio 

inventariante a herdeira Alide Bagnara, sob compromisso, porquanto se 

acha na posse e administração do espólio. Intime-se para assinatura do 

termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Após, manifeste-se 

a inventariante, no prazo de 20 dias, se possui interesse na conversão do 

presente inventário para o rito de arrolamento sumário, apresentando, se o 

caso, plano de partilha amigável, celebrada entre as partes, nos termos da 

lei, declarando os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 630 do CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, 

para fins de partilha. 3. Não havendo interesse na conversão, no prazo 

supra assinalado, deverá o(a) inventariante acostar ao feito certidão 

negativa de testamento, emitida pela Central Notarial de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual prazo, apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), lavrando-se termo circunstanciado 

em Cartório (CPC, art. 620). 4. Na mesma oportunidade, devem ser 

apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal. 5. Intimem-se, após, os herdeiros e cite(m)-se a Fazenda 

Pública (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(CPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 6. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se 

o termo de últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o(a) 

inventariante para prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à 

causa e procedendo com os recolhimentos das custas e taxas 

complementares. 7. Após as últimas declarações, digam as partes, em 

quinze (15) dias (CPC, art. 637). 8. Se concordes, ao cálculo e digam 

todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública 

(CPC, art. 638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença. 9. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos impostos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 

e também o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. 

Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar 

em 15 (quinze) dias (CPC, art. 652). Em seguida, conclusos para a 

homologação da partilha. 10. Consigno que, de acordo com o art. 654, p.u., 

do CPC, a existência de dívida anterior para com a Fazenda Pública – o 

que não é o caso do ITCMD –, apta a obstar a emissão de certidão ou 

informação negativa de débitos tributários, não impedirá o julgamento da 

partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 11. Se 

houver caso de renúncia de herança, ou doação, ou cessão, tome-se por 

termo, devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada na 

pessoa do advogado para assiná-lo. Somente excepcionalmente, e 

quando houver instrumento público de mandato, pode a subscrição do 

termo ser feita pelo procurador, forte no artigo 1.806 do Código Civil. 12. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 14 de fevereiro de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SAMPAIO NETTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA MONTEIRO DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1000544-45.2020.8.11.0015 Vistos. Processe-se em segredo de Justiça, 

nos termos do artigo 189, II do Código de Processo Civil. Defiro as 

benesses da Justiça Gratuita, na esteira do artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 

98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. Em virtude de prova 

pré-constituída, arbitro os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, em favor da prole em comum, a ser 

colocado à disposição da parte requerente até o dia 10 (dez) de cada 

mês, devidos a partir da citação. Designo audiência de Conciliação com o 

Núcleo Conciliatório desta Vara, neste foro, para o dia 16 de Julho de 

2020, às 16:00 horas, em conformidade com o artigo 695, "caput", do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Consigne-se no mandado 

que as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, em 

conformidade com o artigo 695, § 4º do Código de Processo Civil. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e a o ministério Público, se houver interesse de 

incapaz. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte ré oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o artigo 697 c/c 335, "caput" e inciso I, do Código de 

Processo Civil. Oferecida a contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o artigo 351 do Código de 

Processo Civil. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vistas 

dos autos ao Ministério Público. Ao final, retornem-me os autos conclusos 

para prolação de decisão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de Fevereiro de 2020. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito %
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Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001472-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA NOBILE DA SILVA OAB - 055.363.941-26 (REPRESENTANTE)

PATRICIA BARBOSA OAB - MT27393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1001472-93.2020.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC). 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. Em virtude de prova pré-constituída, 

precipuamente a ausência de comprovação dos rendimentos da parte 

requerida, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, em favor da prole em comum, a ser colocado à 

disposição da parte requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo 

ser efetuado o pagamento dos valores na forma constante na petição 

inicial, devidos a partir da citação. 4. Designo audiência de conciliação com 

o Núcleo Conciliatório desta Vara, neste foro, para o dia 16 de julho de 

2020, às 16:30 horas, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código 

de Processo Civil. 5. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. 6. Consigne-se que as 

partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 7. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz. 8. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil. 9. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil. 10. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público. 11. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão. 12. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Serve a presente decisão como 

mandado/Carta Precatória. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito %
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002993-78.2017.8.11.0015 AUTOR: 

EMI ELAINE STEFAN BANDERO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EMI ELAINE 

STEFAN BANDERÔ em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi nomeada em 01 de fevereiro de 1994, 

para o cargo de professora, 20h de 1994, para o cargo de professora, 

20h, Referência N/m-17. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 

5843218. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 6826634 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. 7324664 

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. 6826634). 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 
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julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1994, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (15/03/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por EMI ELAINE STEFAN BANDERÔ em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 
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julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 
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carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BITENCOURT DANIEL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001406-16.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE PAULO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS POLO PASSIVO: 

MIGUEL BITENCOURT DANIEL 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: 30/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001408-83.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GLEISON DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LESLIE KARINE MION 

CAZARI 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: 30/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001409-68.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DIEGO DE 

SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LESLIE KARINE MION 

CAZARI 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: 30/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 157 de 395



THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

OI MOVEL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001411-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TATIANA 

ASSMANN MEINERZ - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

DOS SANTOS RICHOPPO POLO PASSIVO: OI S/A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020196-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRAZZINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT11471-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001179-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA CAROLINE CATIRCE PONTES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012045-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ADILSON TESSARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CABRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012045-98.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MARIO ADILSON TESSARI 

EXECUTADO: CRISTIANE CABRAL Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Novo 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, CERTIFIQUE-SE que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001186-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012700-53.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA LUCAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do Exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001178-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDRA CARLA SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011470-73.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ODEMIR SIQUEIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO 

ILÍCITO proposta por RICARDO REBOUCAS DE SOUZA em face de LUIZ 

ODEMIR SIQUEIRA DE MORAES. Em síntese a parte Requerente aduz ser 

credor da parte Requerida na imporância de R$ 8.800,00 (oito mil e 

oitocentos reais) representada pelos cheques nº BX-002354 no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) vencido em 25.10.2012; BX-002378 no valor 

de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) vencido em 25.11.2012 e 

BX-002379 no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) vencido 

em 25.12.2012. Em sede de contestação a parte Requerida sustentou que 

referidas cártulas tem origem em atividade de agiotagem da parte 

Requerente e formulou pedido contraposto. Estabelecida a controvérsia 

entre as partes quanto à origem do título de crédito sub judice 

procedeu-se com a instrução processual onde ouviu-se ambas as partes 

e uma testemunha arrolada pela parte Requerida. A parte Requerente em 

seu depoimento confirma que obteve os cheques emitidos pela parte 

Requerida através do terceiro de nome Valdomiro que por seu turno 
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necessitava trocar referidas cártulas em dinheiro; todavia, afirma que 

antes de efetivar o negócio com o terceiro, teria conversado com a parte 

Requerida e obtido seu aval quanto à regularidade das cártulas, ao passo 

que efetivou a compensação por 4% (quatro por cento) a 5% (cinco por 

cento). Ao ser questionado pelo patrono da parte Requerida quanto à 

agiotagem assim manifestou-se: Advogado do Réu: […] O Requerente 

deixou bem claro que esses cheques foram agiotados. O Sr. de fato 

ratifica que não conhece o Sr. LUIZ ODEMIR [Requerido]? Requerente: 

LUIZ ODEMIR eu conversei com ele por telefone. Advogado do Réu: Tá. E 

a origem que o Sr. recebeus esses cheques foi fruto de uma aquisição 

através de juros? Requerente: É não foi realmente uma agiotagem igual o 

Sr. observou. É realmente ele precisava do dinheiro, propos em me aju... 

em me contribuir, me favorecer né. Porque ninguém faz isso, nem eu nem 

ninguém vai fazê dá em dinheiro e pegar um cheque com base em 30, 60 

dias. […] Pra ajudar a situação financeira dos meninos que estavam ali eu 

entrei nessa situação. Advogado do Réu: Aquela taxa de juros que o Sr. 

falou... Requerente: Eu não me recordo. No máximo foi 3 ou 4, não sei se 

foi 5. Realmente eu não me lembro, faz muito tempo, mas ele foi contribuído 

aí numa parcela aí... faz tanto tempo que eu não me recordo. Mas ele me 

deu uma gratificação sim. Ele que me propôs dar essa gratificação, então 

por isso o interesse em ligar pro ODEMIR saber se o cheque tava livre de 

qualquer embaraço. Cheque não era nominal à ninguém, era um título de 

pagamento à vista, então esperei às datas para receber e até então não 

recebi e ficou naquele negócio cara não pagou porque não pagou, fico 

aquele negócio e a única observação que eu tive foi entrar na Justiça para 

rever meu prejuízo. A parte Requerida afirmou em seu depoimento que 

somente tomou conhecimento que o Sr. VALDOMIRO havia repassado os 

cheques à parte Requerente, após ter sustado referido títulos de crédito 

por desacordo comercial motivado pelo inadimplemento do Sr. 

VALDOMIRO em cumprir com a obrigação pactuada. Ainda, negou que a 

parte Requerente entrou em contato para verificar a situação dos 

cheques. A testemunha compromissada VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS 

em seu depoimento afirmou que celebrou compra e venda de madeiras 

com a parte Requerida; bem como que procurou a parte Requerente para 

trocar os títulos de crédito a juros de 5% (cinco por cento). 

Posteriormente, confirmou que os cheques foram sustados por desacordo 

comercial motivado por seu inadimplemento na entrega das madeiras. Tem 

por agiotagem o “empréstimo de dinheiro realizado por particular, com 

recursos próprios, mediante a cobrança de juros extorsivos” (CC 

21.358-PB, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 25/11/1998). 

Contudo, imperioso que se efetue a distinção das relações jurídicas ora 

questionadas. A relação entre as partes, Requerente e Requerida, é de 

natureza cambial, fundada em título de crédito sem força executiva, onde 

vigoram os princípios da autonomia, cartularidade, literalidade e abstração. 

Frisa-se que referido cheque emitido pela parte Requerida, sem qualquer 

restrição quanto à sua circulação ou tradição, permite que aquele que o 

detiver ou tiver seu nome inserido como beneficário, pelo Princípio da 

Cartularidade, poderá exigir do seu emitente o cumprimento do direito nela 

documentada. Tal característica é reforçada pela autonomia do título que o 

desvincula do negócio jurídico que o originou e impedindo as partes de 

invocar fatos ligados aos obrigados anteriores. De outro norte, a 

sustentada agiotagem refere-se à relação jurídica existente entre a parte 

Requerente e o terceiro, VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS, onde restou 

incontroverso pelo depoimento da parte Requerente e da testemunha 

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS que aquele trocou para este um cheque 

emitido pela parte Requerida cobrando o percentual de 5%. Contudo o 

negócio entabulado entre a parte Requerente e o Sr. VALDOMIRO não 

encontra-se em discussão na presente demanda. Por tal motivo, ainda que 

a alegada agiotagem exista ela não é hábil a macular a licitude do título de 

crédito cobrado, eis que a parte Requerida e a testemunha VALDOMIRO 

DIAS DOS SANTOS confirmam que tal negociação ocorreu dentro da 

normalidade. Tal ponto é reforçado pelo fato de que a parte Requerida 

emitiu o cheque com um valor pré-estabalecido, sobre o qual a parte 

Requerente, cobrou da testemunha Sr. VALDOMIRO a taxa de 5% (cinco 

por cento). Logo, a parte Requerida encontra-se obrigado a pagar o valor 

que o mesmo inseriu no título de crédito que não sofre qualquer influcência 

quanto a taxa cobrada pela parte Requerente. Ademais, ainda que não 

fosse esta a situação, a prática da agiotagem, por si só, não leva a 

nulidade do negócio jurídico, mas quando comprovada impõe-se o 

reestabelecimento do equílibrio contratual entre as partes, nos termos do 

art. 1º, II da Medida Provisória nº 2.172-32/2001. Neste sentido ainda que 

se verifica-se: EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – PRELIMINARES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADAS – 

PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO PORTADOR – AGIOTAGEM – JUROS 

ABUSIVOS – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. […] O cheque, por definição, é uma declaração 

unilateral, através da qual o emitente dá uma ordem incondicional de 

pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, a quem o porte 

ou a quem for nominal. Título executivo livre de máculas. No caso, 

conquanto os devedores sustentem a existência de agiotagem a fim de 

desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo 

da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir 

efetivamente pela existência da suposta prática abusiva. Ainda que 

comprovada a prática de desconto de cheques, esta não tem o condão de 

nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros 

estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” 

(REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. […] 

(TJMT, Ap 22710/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, 

Publicado no DJE 12/06/2017 - grifo nosso). Tendo a tradição da cártula 

ocorrido, conforme confirmado pela testemunha VALDOMIRO DIAS DOS 

SANTOS, antes de que este fosse sustado por desacordo comercial, 

deve ser reconhecida a boa-fé da parte Requerente. Por fim, quanto ao 

PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela parte Requerida este não 

prospera. Ao contrário de sua tese, a testemunha VALDOMIRO DIAS DOS 

SANTOS confirmou que entregou os cheques antes que os mesmos 

fossem sustados. Não tendo, portanto, se desincumbindo de seu ônus 

probatório. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a parte Requerida a 

pagar à parte Requerente a importância original de R$ 8.800,00 (oito mil e 

oitocentos reais), devendo cada um dos cheque ser atualizado pelo INPC a 

partir do seu respectivo vencimento, bem como incidindo em todos juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação e ainda a pagar a importância de 

R$ 586,27 (quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) 

igualmente atualizada pelo INPC a partir do desembolso e juros legais a 

partir da citação e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010698-76.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PALMEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Acolho o pleito formulado pela autora, razão porque, nos 

termos do art. 782, §§ 3º e 5°, do CPC, defiro o pedido de inclusão dos 

dados do executado nos órgão de proteção ao crédito, em relação ao 

débito objeto da execução, razão porque OFICIE-SE ao SPC/SERASA para 

que promovam a anotação. No mais, intime-se a autora para requerer o 

que de direito para prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010577-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA APARECIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMAÇÃO 

da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito. Quinta-feira, 06 de Julho 
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de 2017.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013414-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VANDERLEI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS 00023877197 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SCOTTI COIMBRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000129-62.2020.8.11.0015. AUTOR(A): SIMONE SCOTTI COIMBRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo a 

inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 

319 e 320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista 

do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a 

audiência conciliatória ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a 

parte requerida para responder em até 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a parte requerida de que 

deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. 

Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar 

sentença”. Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta 

de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000168-59.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LISANDRO FAVERO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado 

n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a parte requerida para 

responder em até 30 dias, conforme enunciado retromencionado. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 

Advirta-se expressamente a parte requerida de que deverá fornecer ao 

Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. Aportada 

contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar sentença”. 

Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEANIO LOPES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GONCALVES JORGE DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000487-27.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WALDEANIO LOPES LIMA 

EXECUTADO: EDMILSON GONCALVES JORGE DE SOUSA Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 
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(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005915-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005915-24.2019.8.11.0015. AUTOR(A): EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA 

REU: SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA Vistos etc. 

Defiro o pedido de aditamento da inicial consignado na petição de emenda 

de Id. 27236187, nos termos do art. 329 do CPC, visto que ainda não 

houve a triangularização da relação processual. Portanto, determino que 

seja retificado o polo passivo da demanda, devendo constar Estado de 

Mato Grosso, devidamente qualificado na referida petição. Adiante, recebo 

a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 

319 e 320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista 

do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a 

audiência conciliatória ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a 

parte requerida para responder em até 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a parte requerida de que 

deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. 

Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar 

sentença”. Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta 

de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000356-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000356-52.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor 

embargos. Não sendo opostos embargos ou solucionados, encaminhe-se 

os documentos necessários para a elaboração do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT. Com os 

cálculos, expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, observando-se 

o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a 

ser realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, 

não podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de 

preferência, sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 

100, § 3º da CF; Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; 

arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. 

A parte exequente deverá agilizar as peças a serem encaminhadas ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT, a permitir a 

feitura dos cálculos. E, depois, as peças a serem encaminhadas à 

Procuradoria Geral, instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000213-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES DANTA (AUTOR(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 DESPACHO Processo: 

1000213-63.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ELIAS RODRIGUES DANTA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado 

n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a parte requerida para 

responder em até 30 dias, conforme enunciado retromencionado. 
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Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 

Advirta-se expressamente a parte requerida de que deverá fornecer ao 

Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. Aportada 

contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar sentença”. 

Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000519-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN OTICA E JOALHERIA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE DIAS DA SILVA OAB - MT27588/O (ADVOGADO(A))

MINARLOI DE LIMA OAB - MT27257/O (ADVOGADO(A))

JAKELLINE CORREIA ROUXINOL OAB - MT27317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000519-32.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GOLDEN OTICA E JOALHERIA 

EIRELI EXECUTADO: DIONISIO OLIVEIRA COSTA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000054-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000054-23.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ALMIR ARANTES REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Designe-se audiência de conciliação e 

cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 
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Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Assim como, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, 

se não o tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito 

(art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente como mandado, 

ofício, carta precatória, carta de intimação/citação. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000417-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000417-10.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIO CALZOLARI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, encaminhe-se os 

documentos necessários para a elaboração do cálculo ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT. Com os cálculos, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser 

realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente 

deverá agilizar as peças a serem encaminhadas ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT, a permitir a feitura dos 

cálculos. E, depois, as peças a serem encaminhadas à Procuradoria 

Geral, instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000604-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR LIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000604-18.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE DE RIBAMAR LIMA DE SOUZA 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do 

CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 
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FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000623-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MARIA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000623-24.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: ALINE MARIA DA 

CONCEICAO Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por 

quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000457-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO APARECIDO MICHELAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000457-89.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MAURO APARECIDO 

MICHELAO EXECUTADO: RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 
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em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000650-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000650-07.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MESSIAS DA SILVA 

EXECUTADO: ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA Vistos etc. A parte 

exequente trouxe aos autos um cheque emitido pelo executado em 

29/05/2019. O juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se 

verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou prescrição, 

consonante se depreende do artigo 332, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015. É cediço que o prazo da prescrição para 

propositura da execução do cheque é de 06 meses contados a partir do 

último dia para apresentação do título, conforme dispõe o artigo 59, da Lei 

7.357/85, in verbis: “Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da 

expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei 

assegura ao portador.” Desse modo, determino que a parte autora, 

querendo, em 15 dias, promova a adequação do rito processual, sob pena 

de indeferimento da inicial a teor dos arts. 330 e 485, incisos I e IV, todos 

do CPC. Decorrido o prazo, com o sem manifestação voltem-me os autos 

conclusos para a pasta de Despacho Inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000638-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA PELENTIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000638-90.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: DIONISIA PELENTIER 

EXECUTADO: ANTONIO MARCOS PEREIRA, JOSIANE PEREIRA DE SOUZA 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do 

CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 
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parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000716-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN OTICA E JOALHERIA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MINARLOI DE LIMA OAB - MT27257/O (ADVOGADO(A))

JAKELLINE CORREIA ROUXINOL OAB - MT27317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANDRA VITAL DIRCEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000716-84.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GOLDEN OTICA E JOALHERIA 

EIRELI EXECUTADO: YANDRA VITAL DIRCEU Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 
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efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000764-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

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:

ALDEMIR BUONO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000764-43.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GAPY TRUCK ALINHAMENTO 

LTDA - EPP EXECUTADO: ALDEMIR BUONO Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 
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intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000711-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS VALVERDE ARROTEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON GIOVANE BUENO BARICHELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000711-62.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: JONATAS VALVERDE 

ARROTEIA EXECUTADO: MAICON GIOVANE BUENO BARICHELLO Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR BUSIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000622-39.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: ALENCAR BUSIN Vistos etc. Sem 

delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. Apesar de 

juntar todos os documentos que entendeu necessários à propositura da 

ação, os de Id. 28537135 foram digitalizados quase todos de forma 

ilegível, sendo estes essenciais para a apreciação da execução. Portanto, 

determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a 

autora trazer aos autos os documentos legíveis e claros, sob pena de seu 

indeferimento, pela inobservância dos arts. 319, inciso III e 320, e a teor 

dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

H. E. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

MARCIBLINE GONCALVES DA ROCHA OAB - 003.512.141-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001431-29.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:H. E. G. e outros 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEIZIANE PADILHA DA SILVA, 

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SINOP 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: 30/03/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANNA DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI OAB - MT24937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001450-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:POLYANNA 

DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MEIRY ROSE SOARES COIMBRA, KAMILA RODRIGUES 

SLOVINSKI POLO PASSIVO: CIELO 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: 30/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SILVA SOUZA (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. 1001451-20.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCIELE 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SILVA SOUZA (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. 1001452-05.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCIELE 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006832-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALDEMAR SENA AROUCHA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006832-43.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 17/03/2020 13:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. RAIMUNDO ALDEMAR SENA 

AROUCHA CPF: 818.122.131-15, EVALDO LUCIO DA SILVA CPF: 

488.898.731-91 Endereço do promovente: Nome: RAIMUNDO ALDEMAR 

SENA AROUCHA Endereço: RUA ITALO, s/n, Quadra 13, Lote 10, 

LOTEAMENTO ALTO DA GLÓRIA, SINOP - MT - CEP: 78558-406 Endereço 

do promovido: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Sinop, Segunda-feira, 17 

de Fevereiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010948-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR NEGOCEKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010948-92.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 
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para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012928-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BADINI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012928-74.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 25/11/2019 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. THAIS BADINI VIEIRA CPF: 

087.068.057-95, ERCILIO MARTINI JUNIOR CPF: 010.477.979-92 Endereço 

do promovente: Nome: THAIS BADINI VIEIRA Endereço: RUA DAS 

PEREIRAS, 369, - ATÉ 501/502, JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 

78556-150 Endereço do promovido: Nome: BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Endereço: RUA DA QUITANDA, 

50, 22 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-030 Sinop, 

Terça-feira, 15 de Outubro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009236-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE FERNANDA LOPES CAMPOS SERAFIM EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO ANDRE LOURES COSTA 03174626102 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009236-04.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012928-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BADINI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL GERALDI GOMES OAB - RJ143416 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012928-74.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS BADINI VIEIRA 

REQUERIDO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 

Vistos etc. Petição de Id. 28138834 pugnando pela redesignação da 

solenidade outrora agendada para a data de 06 de fevereiro de 2020, às 

16:00 horas. Afirma a promovente enfrentar atualmente gravidez de risco 

com parto marcado para as datas entre 13 a 20 de março, ficando 

impossibilitada de se deslocar, devendo manter repouso. Juntamente com 

suas alegações juntou atestado médico, datado em 06/01/2020, onde 

constatado ser a promovente portadora de trombofilia, o que corrobora o 

seu estado de perigo. Desse modo, visto que a licença médica afigura-se 

justo motivo para redesignação do ato, determino a designação de nova 

data para a realização da audiência conciliatória, conforme critérios e 

pauta deste Juízo. Intimem-se as partes, fazendo constar as advertências 

em caso de falta injustificada. Sucessivamente informou o 

descumprimento da liminar deferida no Id. 24986342, comprovando com 

recibo de pagamento de consulta médica datado em 13/01/2020. Tutela de 

urgência deferida nos seguintes termos: “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 contratadas, plano de saúde nº 00828127009, no 

prazo máximo de 03 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

multa diária ora arbitrada em R$ 200,00”. Sendo assim, intime-se a parte 

promovida para que, no prazo máximo de 48:00 horas, efetue o 

restabelecimento do plano de saúde da promovente nas exatas condições 

contratadas, demonstrando em seguida, no máximo em 05 dias, o seu 

cumprimento ao juízo, sob pena de arbitramento de astreintes. E acaso a 

parte requerida persista no descumprimento da medida liminar, após 

decorrido o prazo supra, façam os autos conclusos para análise. 

Vislumbrado ainda que apesar de contestada a ação, não houve 

habilitação da r. causídica, calha frisar que com a nova atualização do 

sistema PJe 2.1, a habilitação nos autos deve ser realizada pelo próprio 

advogado, não necessitando do crivo judicial para tanto. Contudo, de 

forma excepcional, a fim de evitar futuras nulidades, determino o 

cadastramento da nobre advogada, estabelecida pela parte promovida, 

por meio do instrumento de procuração de Id.28919499, de modo que 

todas as intimações e publicações sejam realizadas em seu nome. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005464-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANE SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005464-33.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 17/03/2020 14:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. EDILANE SILVA FARIAS CPF: 

910.505.452-49, RONAN DA COSTA MARQUES CPF: 015.505.161-08 

Endereço do promovente: Nome: EDILANE SILVA FARIAS Endereço: RUA 

UM, 102, - ATÉ 349/350, CHÁCARA DE LAZER SÃO CRISTOVÃO, SINOP - 

MT - CEP: 78558-259 Endereço do promovido: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: CITIBANK S.A., AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01311-920 Sinop, Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 

2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000320-78.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 
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para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001460-79.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE ANDRE 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 15:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA SERRAGLIO ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001461-64.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:IZABELA 

SERRAGLIO ANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL WINTER 

POLO PASSIVO: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001463-34.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE ANDRE 

SILVA SANTOS 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: 31/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MARTINS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001467-71.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VALERIA 

MARTINS FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RINALDO 

FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: TALITA LIMA DA SILVA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 15:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA CARVALHAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001470-26.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GUSTAVO 

FERREIRA CARVALHAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

SOARES NETO 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: 30/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JUNIOR DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001471-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOILSON JUNIOR 

DE MELO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SINOP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 16:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009295-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ROSA REZENDE OAB - MT26302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009295-55.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 17/03/2020 15:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. SILVIO JOSE DOS SANTOS 

CPF: 810.224.922-68, ROSELI ROSA REZENDE CPF: 051.677.941-96 

Endereço do promovente: Nome: SILVIO JOSE DOS SANTOS Endereço: 

RUA DOS CICLÂMES, 147, APT. 07, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - 

CEP: 78550-416 Endereço do promovido: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, - DE 1679 A 2099 - LADO ÍMPAR, KM 

1, PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-097 Sinop, Segunda-feira, 17 de 

Fevereiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012774-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MAIELE SCANAGATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012774-27.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA MAIELE 

SCANAGATTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ROGERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO MIRANDA FONSECA 03024310126 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001474-63.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLODOALDO 

ROGERIO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIELE 

ALBRING, DANILO BANDELOW DE LIMA POLO PASSIVO: GILVANO 

MIRANDA FONSECA 03024310126 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: 30/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008786-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001478-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR OAB - MT15824/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA MAYARA SCANAGATTA OAB - 052.555.951-52 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1001478-03.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDRESSA 

MAYARA SCANAGATTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR POLO PASSIVO: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: 
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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: 30/03/2020 Hora: 16:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010291-41.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

FABIO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010291-41.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010761-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010761-55.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013003-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ASSI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013003-96.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R.A. MECANICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PAVOSKI 38335751900 (REQUERIDO)

VALDIR PAVOSKI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001479-85.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:R.A. MECANICA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO POLO PASSIVO: VALDIR PAVOSKI 38335751900 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: 30/03/2020 Hora: 17:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO D ANGELLES LTDA - EPP (REQUERENTE)

JUANN PABLO PAGANOTTI FRABETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002289-65.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 18/03/2020 13:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. SUPERMERCADO D 

ANGELLES LTDA - EPP CPF: 11.245.515/0001-78, JUANN PABLO 

PAGANOTTI FRABETI CPF: 004.545.031-56, FABIO RICARDO CAVINA 

CPF: 206.678.468-08 Endereço do promovente: Nome: SUPERMERCADO D 

ANGELLES LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DOS JATOBÁS, 933, - DE 753 

A 1249 - LADO ÍMPAR, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-650 

Nome: JUANN PABLO PAGANOTTI FRABETI Endereço: AVENIDA DOS 

JATOBÁS, 933, - DE 753 A 1249 - LADO ÍMPAR, JARDIM CELESTE, SINOP 

- MT - CEP: 78556-650 Endereço do promovido: Nome: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 1489, - DE 

783 AO FIM - LADO ÍMPAR, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01205-001 Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Sinop, Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007378-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCIEL DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007378-35.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002031-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. BARETTA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER JUNIOR DA SILVA 02249063133 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002031-21.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005109-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE POZZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005109-23.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001487-62.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIO CEZAR 

SPINELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALCIR FERNANDO CESA, 

JIANCARLO LEOBET 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: 30/03/2020 Hora: 17:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012989-49.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012989-49.2015.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ISIDORO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002211-71.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011291-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISCA DA COSTA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011291-25.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANDRADE (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:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001504-98.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JAIRO ANDRADE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, 

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS 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: 30/03/2020 

Hora: 17:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005711-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BORTOLAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEMOS OAB - RS46314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT Praça 

dos Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 TEL: 

(66) 3520-3800 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ 

COSTA PROCESSO n. 1005711-77.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

30.000,00 POLO ATIVO: REQUERENTE: CARLOS ALBERTO BORTOLAS 

JUNIOR POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Endereço: RUA DAS CAVIÚNAS, 283, 

SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-444 FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo 

da petição inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/03/2020 Hora: 13:45 , a 

ser realizada na sede do Juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações: Praça dos Três 

Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 INSTRUÇÕES DE 

ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este 

documento, acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu 

navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o 

serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a 

câmera do seu celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020196-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRAZZINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT11471-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSO 

n. 8020196-02.2015.8.11.0015 Valor da causa: R$ 3.839,60 POLO ATIVO: 

REQUERENTE: TECNO BOMBAS LTDA - ME POLO PASSIVO: Nome: 

PETRAZZINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME Endereço: Rua DAS 

CASTANHEIRAS, 782, FUNDOS POLÍCIA FEDERAL, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-001 Senhor(a): REQUERIDO: PETRAZZINI 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME A presente carta de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) executada(s), por todo o conteúdo da decisão e da petição inicial 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) desta 

carta, bem assim para no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância no 

valor acima informado. A presente carta também tem por finalidade 

advertir a(s) parte(s) executada(s) de que NÃO SENDO EFETUADO O 

REFERIDO PAGAMENTO, dentro do prazo acima, poderá incorrer nas 

medidas previstas no art. 829 do CPC. Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009401-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))
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FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS GABRIEL BRIZOLA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de execução de título extrajudicial onde o requerente 

pugna pela antecipação da tutela com o fito de realizar bloqueio de verbas 

nas contas pertencentes ao executado. Compulsando detidamente os 

autos verifico que o exequente não trouxe qualquer elemento que 

demonstre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela, previstos no art. 300 do NCPC. Ademais, caso o executado venha a 

alienar bens após a citação da presente execução, de forma a frustrar o 

recebimento do débito pelo exequente, é certo que se configuraria 

verdadeira fraude à execução, havendo meios legais para a 

desconstituição da alienação em tal hipótese, não sendo justificável 

presumir a má fé do executado, imputando-lhe restrição aos bens, antes 

de oportunizar a citação para pagamento. Diante do exposto, indefiro o 

pedido cautelar e determino: 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012928-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BADINI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1012928-74.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS BADINI VIEIRA 

REQUERIDO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 

Vistos etc. Petição de Id. 28138834 pugnando pela redesignação da 

solenidade outrora agendada para a data de 06 de fevereiro de 2020, às 

16:00 horas. Afirma a promovente enfrentar atualmente gravidez de risco 

com parto marcado para as datas entre 13 a 20 de março, ficando 

impossibilitada de se deslocar, devendo manter repouso. Juntamente com 

suas alegações juntou atestado médico, datado em 06/01/2020, onde 

constatado ser a promovente portadora de trombofilia, o que corrobora o 

seu estado de perigo. Desse modo, visto que a licença médica afigura-se 

justo motivo para redesignação do ato, determino a designação de nova 

data para a realização da audiência conciliatória, conforme critérios e 

pauta deste Juízo. Intimem-se as partes, fazendo constar as advertências 

em caso de falta injustificada. Sucessivamente informou o 

descumprimento da liminar deferida no Id. 24986342, comprovando com 

recibo de pagamento de consulta médica datado em 13/01/2020. Tutela de 

urgência deferida nos seguintes termos: “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 contratadas, plano de saúde nº 00828127009, no 

prazo máximo de 03 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

multa diária ora arbitrada em R$ 200,00”. Sendo assim, intime-se a parte 

promovida para que, no prazo máximo de 48:00 horas, efetue o 

restabelecimento do plano de saúde da promovente nas exatas condições 

contratadas, demonstrando em seguida, no máximo em 05 dias, o seu 

cumprimento ao juízo, sob pena de arbitramento de astreintes. E acaso a 

parte requerida persista no descumprimento da medida liminar, após 

decorrido o prazo supra, façam os autos conclusos para análise. 

Vislumbrado ainda que apesar de contestada a ação, não houve 

habilitação da r. causídica, calha frisar que com a nova atualização do 

sistema PJe 2.1, a habilitação nos autos deve ser realizada pelo próprio 

advogado, não necessitando do crivo judicial para tanto. Contudo, de 

forma excepcional, a fim de evitar futuras nulidades, determino o 

cadastramento da nobre advogada, estabelecida pela parte promovida, 

por meio do instrumento de procuração de Id.28919499, de modo que 

todas as intimações e publicações sejam realizadas em seu nome. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012896-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KEITY CAMPERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012896-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANA KEITY CAMPERA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos 

etc. Alegou a parte promovente estar sofrendo danos pelo 

descumprimento por parte da promovida da obrigação determinada em 

caráter liminar na decisão de Id. 25461292, mantida pela sentença de Id. 

27439941, que confirmou a deliberação suspendendo as cobranças 

referentes ao débito discutido nos autos e o declarando inexistente. 

Aportou ao processo documento de comprovação de Id. 29020031. Assim 

sendo, determino que a parte promovida seja intimada, para que no prazo 

de 05 dias, cumpra com o determinado na sentença proferida no presente 

feito, demonstrando em seguida, no máximo em 10 dias, o seu 

cumprimento ao juízo, sob pena de arbitramento de astreintes. Após, 

façam os autos conclusos. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009646-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY DANTAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009646-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WARLEY DANTAS PEREIRA 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Pugnou a parte promovente pela 

citação e intimação da parte promovida no escritório de sua administradora 

judicial, a respeito da audiência de conciliação outrora agendada para 

11/03/2020, às 09:45 horas. O que foi prontamente acolhido pelo r. 

despacho de Id. 25804969, de maneira errônea, uma vez que o pleito não 

merece guarida, isto porque apesar das inúmeras atribuições do 

administrador judicial listadas no art. 22 da Lei n.º 11.101/2005, descabe a 

ele servir como representante legal da empresa em recuperação judicial, 

não possuindo assim poderes para o recebimento de citações. A respeito 

colaciono o seguinte arresto com destaques em negrito: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. 

INVIABILIDADE. ADMINISTRADOR JUDICIAL NÃO ATUA COMO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RECUPERANDA. RECURSO 

DESPROVIDO. O administrador judicial não atua como representante legal 

da empresa recuperanda, nos termos da Lei nº 11.101/05, motivo pelo 

qual é inviável a sua citação pessoal para responder a presente execução 
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fiscal, devendo o Município tomar as providências cabíveis para 

localização do representante legal da empresa executada.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0090.14.000272-7/001, Relator (a): Des.(a) 

Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, 

publicação da sumula em 10/07/2018). Subsidiariamente, postulou pela 

citação e intimação da empresa promovida por meio eletrônico, o que 

indefiro, considerando que apesar de nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), a citação 

via e-mail não configura um meio idôneo para sua concretização, tendo em 

vista tratar-se de um ato personalíssimo e também por não haver nos 

autos prova cabal de que realmente o endereço eletrônico é de fato da 

parte promovida. Ante o exposto, intime-se a parte promovente para no 

prazo de 05 dias, informar nos autos endereço da parte promovida ou 

pugnar o que entender de direito. Acaso aportado aos autos, determino a 

citação da promovida, no endereço informado, intimando-a a respeito da 

audiência designada nos autos para 11/03/2020, às 09:45 horas, a 

informar-lhe as advertências legais em caso de falta injustificada. 

Restando negativa a diligência, intime-se a parte promovente para se 

manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARBOSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES OAB - MT14188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.A. VIDOTTI EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001232-07.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO BARBOSA 

CAMPOS REQUERIDO: A.A. VIDOTTI EIRELI - EPP Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c Indenização por danos 

morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Adriano Barbosa Campos em face de Moda Verão, ambos qualificados. 

Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados 

Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 

9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de relação jurídica. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 
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convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. Isto 

posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu por 

conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Inverto o 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). Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cumpra-se, servindo presente 

como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO DA COSTA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001188-85.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE AFONSO DA COSTA 

FARIAS REQUERIDO: UNIDAS S.A. Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, com pedido 

liminar em tutela provisória de urgência, aviada por José Afonso da Costa 

Farias em face de Unidas S/A, devidamente qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que o 

débito encontra-se efetivamente pago. 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. Ao que informa o documento agregado 

no Id. 29119267, o nome da parte autora foi negativado pela parte 

promovida em 29/11/2019, no valor de R$ 119,75. Consta nos autos 

comprovantes de pagamento, a corroborar a tese autoral. Elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito alardeado pela parte promovente, 

pelo menos nessa análise perfunctória do feito. Noutro giro, 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. Importa por ora 

a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. Por 

enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte promovente, o 

que soa ponderável. O contorno postulado em adiantamento da tutela não 

sugere prejuízo desmedido à promovida. 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. 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. Isto posto, defiro o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, de modo a 

determinar à parte promovida que exclua o 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 de conciliação. Defiro a 

inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida demonstrar a 
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legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TERCIOTI FOGACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001396-69.2020.8.11.0015. AUTOR: ALINE TERCIOTI FOGACA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência 

de débito, c/c indenização por danos morais, com pedido de liminar em 

tutela provisória de urgência, aviada por Aline Tercioti Fogaça da Silva em 

face de Banco do Brasil S.A, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de débitos 

com a parte promovida. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude 

do qual, à evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de 

prova do que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, 

obviamente ser contraproducente exigir qualquer vestígio de débito dito 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); É cediço que a parte 

promovente nega o débito pendente com a demandada, todavia este Juízo 

pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações autorais. 

Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 180 de 395



dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se 

for o caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência 

preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013550-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI OAB - MT0016576A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013550-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SAYONARA GORETTI 

BIOLCHI REQUERIDO: IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008128-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES JOSE BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008128-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLOVES JOSE BORTOLUZZI 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 
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parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010083-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORREA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010083-06.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP EXECUTADO: CORREA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005268-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELO APARECIDO ORNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.L PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ROBERTA TONIAZZO OAB - SP341115 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005268-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JEAN MARCELO APARECIDO 

ORNI REQUERIDO: W.L PISCINAS LTDA - ME Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para cumprir em 15 dias a referida 

sentença, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 
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aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012774-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MAIELE SCANAGATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012774-27.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA MAIELE 

SCANAGATTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011075-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEONES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011075-64.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: ELEONES DE OLIVEIRA Vistos etc. De proêmio, 
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certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Id. 22089005. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002090-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SCHOFFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACONTRANS/SP - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES E 

TRANSPORTADORES /SP (REQUERIDO)

WJA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE OAB - SP328431 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002090-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA SCHOFFEN 

REQUERIDO: ACONTRANS/SP - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES E 

TRANSPORTADORES /SP, WJA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 
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presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005542-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR CHAGAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005542-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VINCENZI & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: JOCIMAR CHAGAS - ME Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012776-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI COSTA DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012776-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SUELI COSTA DE CAMPOS 

SOUZA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 
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nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011071-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANFLOR RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011071-27.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP EXECUTADO: SANFLOR RESTAURANTE LTDA - ME Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006546-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RODRIGO HEISS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006546-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MAICON RODRIGO HEISS DE 

PAULO REQUERIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 

AVIANCA Vistos etc. De proêmio, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de Id. 26894005. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 
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direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006506-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELBIO ROBERTO VOLKWEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006506-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELBIO ROBERTO VOLKWEIS 

REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010594-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NUNES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010594-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADAO NUNES DE MELO 

REQUERIDO: JOSE DA COSTA Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 
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mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014295-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INMAPEL INDUSTRIA DE MADEIRAS PETRI LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014295-36.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: INMAPEL INDUSTRIA DE MADEIRAS 

PETRI LTDA - EPP Vistos etc. Está difícil. Execução de título extrajudicial é 

tão simples de pedir. Mas a parte consegue criar essa confusão ao tentar 

elucidar a quase inepta petição inicial. Deve haver correlação entre a 

causa de pedir e o pedido. De início, o exequente teceu inúmeros 

argumentos sobre títulos inválidos, prescritos. Mandado esclarecer, pouco 

acrescentou. Uma segunda chance, e adveio a petição de Id. 28911183. 

Se a execução seria apenas de 03 títulos de R$ 682,97 cada, com seus 

emolumentos (Id. 26594808), então é impossível o valor na causa na 

monta inicialmente estabelecida. E, pior, não existem títulos inclusos em 

tais valores, sendo que a última petição aviada mais confundiu que 

esclareceu, inclusive citando dispositivo de Lei cuja redação não é 

correspondente. Portanto, última chance, conserte-se a inicial, em 15 dias, 

tornando-a inteligível, especificando os títulos exequendos 

exclusivamente, com atribuição adequada do valor da causa, ciente de 

que será indeferida se continuar essa balburdia. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001304-91.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DIVINO MARQUES DE 

ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos etc. De antemão, 

apesar de que se revela lição comezinha e desnecessária, mas é certo 

que Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT não passa da estrutura 

física ou prédio onde funciona a pessoa jurídica respectiva, que é o 

Município de Rondonópolis/MT. A prefeitura é o paço municipal, o local 

onde o ente da administração pública direta dotado de personalidade 

jurídica, Município, atua e se consubstancia. Nesse sentido dispõe o artigo 

18 da Constituição Federal: “Art. 18. A organização político-administrativa 

da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição (...).” Nesse viés, a jurisprudência já se posicionou, conforme 

arestos a seguir negritados: “RESPONSABILIDADE CIVIL. PREFEITURA. 

ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PARA COMPOR A RELAÇÃO 

PROCESSUAL. As pessoas jurídicas de direito público interno estão 

relacionadas no art. 41 do NCC, constando, expressamente, no inc. III, os 

Municípios como pessoa jurídica e, no art. 18, da CRFB/88, que trata da 

Organização Político-Administrativa, como ente federativo. Ao contrário do 

que afirmado na inicial deste recurso, a demanda originária foi ajuizada em 

face da PREFEITURA e não do Município. Neste contexto, correta a r. 

decisão agravada que determinou a regularização do polo passivo da 

demanda, "ut" art. 12, I do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 

(TJ-RJ - AI: 00245850520098190000 RIO DE JANEIRO SAO JOAO DE 

MERITI 3 VARA CIVEL, Relator: ROBERTO DE ABREU E SILVA, Data de 

Julgamento: 08/07/2009, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

13/07/2009). Portanto, determino que a parte autora, em 15 dias, conserte 

o polo passivo da lide, indicando a pessoa jurídica corretamente, sob pena 

de indeferimento da peça inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000172-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLADES ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - MT27731/O (ADVOGADO(A))

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE PAULA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000172-96.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CLADES ZIMMERMANN 

REQUERIDO: DAVI DE PAULA LEITE Vistos etc. Embargos de terceiro com 

pedido liminar para cancelamento da restrição lançada no veículo 

SCANIA/R113 E 6X4 320, 1994/1995, Diesel, de cor branca, Placas 

JTV3640, Renavam 00628773811, Chassi 9BSRE6X4ZR3357868, opostos 

por Clades Zimmermann em desfavor de Davi de Paula Leite, ambos 

qualificados. Dispõe o art. 291 do CPC, que toda causa deverá ser 

atribuído valor certo. Todavia, referido comando não foi observado na 

petição inicial eis que da simples leitura percebe-se que o valor atribuído 

pelo embargante não corresponde ao valor do bem móvel constritado. 

Tratando-se de Embargos de Terceiro em que se discute penhora, o valor 
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da causa deverá corresponder ao do bem constritado, desde que não 

ultrapasse o valor da dívida. A teor dos ensinamentos de Araken de 

Assis: “Assim, o valor da causa dos embargos, esquecido pelo legislador, 

varia conforme o direito tutelado. No processo executivo, conforme 

pondera Gelson Amaro de Souza, equivalerá ao crédito, se este for 

inferior ao valor da coisa constrita, e a ela se limitará, caso o valor desta 

supere aquele”. Nessa toada, impõe-se a retificação do valor atribuído à 

causa. É o entendimento do E. STJ, conforme aresto a seguir destacado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. DISCREPÂNCIA 

ENTRE O VALOR DO BEM PENHORADO E O VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL. 

1. Nos embargos de terceiro, o valor da causa corresponderá ao valor do 

bem penhorado, não podendo, contudo, superar o valor do débito. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 1.052.363/CE, 

Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 4.12.2008). 7. Diante do exposto, nega-se 

provimento ao Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL. 8. Publique-se. 

Intimações necessárias. Brasília (DF), 02 de maio de 2018. NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR”. (STJ - REsp: 1479152 SP 

2014/0222678-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data 

de Publicação: DJ 08/05/2018) Desta forma, intime-se a parte embargante 

para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o conforme indicado, bem como juntar extrato 

de avaliação do veículo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após 

decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000514-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GRACIANO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000514-10.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

GRACIANO MOREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Pedido formulado pela promovente para a redesignação da audiência de 

conciliação, previamente agendada por este Juízo para o dia 10/03/2020, 

sob o argumento de que o nobre causídico da promovente estará em 

viagem de aniversário de casamento. Inicialmente, cabe ressaltar que é 

legalmente dispensável a presença de advogado nas causas cujo valor 

não exceda a 20 salários-mínimos, sendo o comparecimento do patrono 

facultativo, a teor do art. 9º da Lei n.º 9.099/1995. O que é o caso dos 

autos. Adiante, sobre a tese expendida pela promovente, indefiro o 

postulado, eis que a razão apresentada não está elencada em norma 

alguma, não havendo impedimento algum para que a parte promovente 

compareça na solenidade. Desse modo, não configurado justo motivo a 

ponto de influir na atividade jurisdicional e acarretar na remarcação da 

audiência de conciliação. Sendo assim, mantenho a audiência já designada 

nos autos. Ciente das consequências legais em caso de não 

comparecimento, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e 

Enunciado nº 28 do FONAJE. Oportunamente, concluso. Sirva o presente 

como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARLOS ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (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 DECISÃO Processo: 

1002811-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOEL CARLOS ALVARENGA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Tendo em 

vista a petição de Id. 26490280, determino que seja certificado pela 

secretaria do Juízo se realmente não houve a devida intimação da parte 

promovida acerca da sentença proferida no Id. 11413865. Após, façam os 

autos conclusos para a análise da manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014914-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENOIR BELISARIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014914-63.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA EXECUTADO: ADENOIR BELISARIO DE ARAUJO Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 
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inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011636-71.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FORMIGONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011636-71.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: TECNO BOMBAS LTDA - ME 

EXECUTADO: ODAIR FORMIGONI Vistos etc. Inadvertidamente, foi 

homologado um acordo pela sentença de Id. 2135296, não existente nos 

autos. Apesar da menção realizada sobre a existência do acordo e a sua 

possível juntada em sede de audiência, conforme termo de Id. 2135295, 

nada foi aportado ao processo nesse sentido, indo diretamente para a sua 

homologação sem a evidência do acordo. Desse modo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 dias, juntar ao processo o referido termo de 

acordo, sob pena de revogação de todos os atos realizados até o 

presente momento devido a impossibilidade de continuidade do 

cumprimento de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004864-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLUCIO JACOBUCY CANDIDO (EXEQUENTE)

ALEXANDRO JACOBUCY CANDIDO (EXEQUENTE)

MICHELI SCHUSTER (EXEQUENTE)

LILIAN DE PAULA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004864-75.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MICHELI SCHUSTER, LILIAN DE 

PAULA CANDIDO, ALEXANDRO JACOBUCY CANDIDO, ANDERLUCIO 

JACOBUCY CANDIDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Verificado que não foram opostos embargos pela parte executada. 

Sendo assim, em função do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM de 10 de 

Agosto de 2017, encaminhe-se os títulos que deram origem ao crédito 

exequendo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

TJ/MT para os devidos cálculos. Com os cálculos, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas ao Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do TJ/MT, a permitir a feitura dos cálculos. E, depois, as 

peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011272-36.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011272-36.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: DOUGLAS DOS SANTOS 

SILVA EXECUTADO: SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

PECAS LTDA - ME Vistos etc. Em atenção ao pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica, tenho por bem consignar que o art. 135 do 

CPC/15 preceitua que o sócio ou a pessoa jurídica (art. 135, do CPC/15), 

deve ser citado para se manifestar quanto ao aludido incidente. Ademais, 

o art. 1.062 do mesmo diploma legal, dispõe que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica é aplicável aos processos de 

competência dos Juizados Especiais. Com efeito, tenho como 

imprescindível a citação da empresa executada, para manifestação 

oportuna no prazo legal, com fito de estancar eventual arguição de 

nulidade, a teor do procedimento previsto nos artigos 133 a 137, do 

CPC/15. Posto isso, determino: I - Cite-se a empresa jurídica SOBRE 

RODAS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA. - ME – CNPJ n.º 

07.386.289/0001-78, na pessoa de seu sócio ou representante, para que 

no prazo de 15 dias, se manifeste quanto ao pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica. II - Ultrapassado o referido prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 
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deliberação. Serve o presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007257-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIELCIO BATISTA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007257-07.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EXECUTADO: JONIELCIO 

BATISTA SOARES Vistos etc. Após condenação a litigância de má-fé e ao 

pagamento de custas processuais pela sentença de Id. 15598936, a parte 

executada, por meio da petição de Id. 20856611, pugnou pela suspensão 

da cobrança ou pela extinção do feito, tendo em vista ser beneficiária da 

justiça gratuita. No entanto, calha frisar que a condenação por litigância de 

má-fé não é alcançada pelo beneficio da gratuidade da justiça, a teor do 

disposto no art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995. In 

verbis: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em 

custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de 

má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas 

custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé”. Desse modo, 

não há o que se falar em suspensão ou extinção da presente execução. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, pugnar o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007400-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENALDO MAGALHAES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO JULHAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007400-93.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ENALDO MAGALHAES 

FERREIRA EXECUTADO: MARCIO ANTONIO JULHAO Vistos etc. Intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se a respeito da 

petição de Id. 27557776, pugnando o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003164-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANGELI (EXECUTADO)

HANNA VERONICA DA SILVA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003164-35.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDECIR DE PAULO 

EXECUTADO: HANNA VERONICA DA SILVA FERNANDES, FERNANDA 

ANGELI Vistos etc. Pugnou a parte promovente pela tentativa de citação 

da parte promovida em inúmeros endereços informados na petição de Id. 

26102917. De antemão, cabe a este Juízo esclarecer que por traz de 

todas as diligencias realizadas pelo Judiciário, são empregados inúmeros 

recursos financeiros, principalmente no âmbito dos Juizados Especiais, em 

vista da isenção do pagamento de custas processuais em sede de 1º 

grau. Cabe destacar ainda, que a citação na forma pretendida fere 

diretamente os princípios regentes deste Juízo. Sobretudo o princípio da 

economia processual, que busca a redução de custas e despesas 

processuais, o da celeridade, que estabelece uma redução visível no 

tempo de tramitação processual, sendo que o tempo gasto em diligências 

tão extensas como essa acarretaria na morosidade do tramite e o princípio 

da simplicidade, que procura simplificar no que for possível os atos 

processuais, o que exige uma postura colaborativa entre todos os sujeitos 

participantes do processo, como também dispõe o art. 6º do CPC. 

Portanto, ante todo o exposto, determino que a parte promovente, 

esclareça no prazo de 05 dias, em qual dos endereços informados 

pretende que seja tentada a referida citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010976-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS (INTERESSADO)

PATRICIA DE JESUS FRUTOSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010976-94.2018.8.11.0015. INTERESSADO: PATRICIA DE JESUS 

FRUTOSO, MARCIO DE JESUS REQUERIDO: LEONARDO ANDRADE DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Em razão da decisão de Id. 26447392, determino 

seja a parte promovente intimada para, no prazo de 05 dias, informar novo 

endereço da parte promovida para fins de citação, ou pugnar o que 

entender de direito. Acaso aportando aos autos o respectivo endereço da 

parte promovida, promova sua citação, para tanto, designe-se nova data 

para audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Sirva o presente como mandado, ofício, carta precatória, carta de 

intimação/citação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008550-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008550-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 

RAMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Tendo em 

vista o decurso de prazo superior ao postulado no Id. 26619882, intime-se 
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a parte autora para, no prazo de 05 dias, cumprir o determinado na 

decisão de Id. 17570499 em sua totalidade para o regular prosseguimento 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015332-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DE BARROS COSTA MARQUES GIACON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PBG S/A (REQUERIDO)

EMITE COMERCIO DE PISOS E CERAMICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

MARVIN COMERCIO DE PISOS E CERAMICAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERTOLDI COELHO OAB - SC23103 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015332-98.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DIANA DE BARROS COSTA 

MARQUES GIACON REQUERIDO: EMITE COMERCIO DE PISOS E 

CERAMICAS LTDA - ME, PBG S/A, MARVIN COMERCIO DE PISOS E 

CERAMICAS EIRELI - ME Vistos etc. Esclareça a parte promovente em 05 

dias quanto a sua manifestação de desistência agregada no petitório de Id. 

27704680, eis que a parte promovida indicada é diversa da acionada na 

presente demanda, sob pena de extinção do feito pela ausência do autor à 

audiência de conciliação, conforme certidão aviada no Id. 29122751, com 

condenação em custas, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012128-63.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANE MARIA SANDES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012128-63.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SINOP MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES EIRELI - EPP EXECUTADO: JORDANE MARIA SANDES DE 

SOUSA Vistos etc. Em razão da ausência das partes na audiência de 

conciliação realizada em 04/12/20219, às 15:45 horas, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, dar continuidade ao feito, pugnando 

o que entender de direito, sob pena de extinção; Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010004-73.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANIZIO GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intime-se a parte promovente para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se a respeito dos valores pagos pela 

promovida, conforme exposto no Id. 26412553, ciente que seu silêncio 

será interpretado como concordância tácita, acarretando na consequente 

na extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008297-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008297-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: NILTON ARRUDA MORENO Vistos etc. Pugnou a parte 

promovente em sede de audiência, pela citação e intimação da parte 

promovida, por meio de telefone e pela redesignação da audiência de 

conciliação. Calha frisar que devido a gravidade das circunstâncias, a 

citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso porque não consta 

nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é 

realmente da parte promovida, não podendo assim ensejar a revelia. No 

entanto, considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), a citação 

via telefone não é descartada, razão pela qual determino a citação da 

promovida, por telefone, no número indicado no termo de audiência de Id. 

28405124, intimando-o a respeito da audiência designada nos autos para 

09/03/2020 e informando as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Restando negativa a diligência, façam os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000351-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA OAB - MT25351/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000351-30.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA CRISTINA DE SA 

PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor 

embargos. Não sendo opostos embargos ou solucionados, encaminhe-se 

os documentos necessários para a elaboração do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT. Com os 

cálculos, expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, observando-se 

o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a 

ser realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, 

não podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de 

preferência, sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 

100, § 3º da CF; Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; 

arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. 

A parte exequente deverá agilizar as peças a serem encaminhadas ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT, a permitir a 

feitura dos cálculos. E, depois, as peças a serem encaminhadas à 

Procuradoria Geral, instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011618-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GIRARDI MOREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DOS SANTOS ESPOSITO FIORAVANTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011618-33.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: SOLANGE GIRARDI MOREIRA 

EXECUTADO: PRISCILA DOS SANTOS ESPOSITO FIORAVANTI Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008660-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A L TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008660-74.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: A L TRINDADE & TRINDADE 

LTDA - ME EXECUTADO: ALESSANDRO NICOLI Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 
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a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000246-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO LAVRATTI CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000246-53.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CLODOALDO PIACENTINI 

EXECUTADO: LUIS FERNANDO LAVRATTI CORREA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 
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841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SOCREPPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERLANIO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000210-11.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GENESIO SOCREPPA 

EXECUTADO: GILBERLANIO DA SILVA SANTOS Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 
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termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014326-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JORGE MOMBACH (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JACOB DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014326-56.2019.8.11.0015. INTERESSADO: ADAIR JORGE MOMBACH 

REQUERIDO: LEANDRO JACOB DA SILVA Vistos etc. Pugnou a parte 

promovente em sede de audiência, pela citação e intimação da parte 

promovida, por meio de telefone e pela redesignação da audiência de 

conciliação. Calha frisar que devido a gravidade das circunstâncias, a 

citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso porque não consta 

nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é 

realmente da parte promovida, não podendo assim ensejar a revelia. No 

entanto, considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), a citação 

via telefone não é descartada, razão pela qual determino a citação da 

promovida, por telefone, no número indicado no termo de audiência de Id. 

28408019, intimando-o a respeito da audiência designada nos autos para 

09/03/2020, às 17:30 horas, informando as advertências legais em caso 

de falta injustificada. Restando negativa a diligência, façam os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011452-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGINIO GENARO NUNES (REQUERIDO)

LUCIENE SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011452-81.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: IGINIO GENARO NUNES, LUCIENE SOARES FERREIRA Vistos 

etc. Cumpra-se a determinação contida no id. 25639497. Com o aporte das 

informações, intime-se a parte exequente a manifestar-se aos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008786-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008786-95.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: GUILHERME DUARTE Vistos etc. Verificado que o 

exequente não possui advogado constituído nos autos, de modo que torna 

ineficaz a intimação de Id. 25926710. Sendo assim, intime-se o autor por 

meio de carta de intimação (AR) para que, no prazo de 05 dias, forneça 

novo endereço do executado. Aportado o novo endereço, cite-se o 

executado nos comandos do despacho de Id. 18855226. Transcorrido o 

aludido prazo sem a devida manifestação, conclusos para tarefa 

específica “minutar sentença”. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000489-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY RICARDO MATOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA COSTA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA COSTA OAB - 999.090.571-15 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000489-31.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: WILLY RICARDO MATOS 

SANTOS EXECUTADO: EMERSON DE OLIVEIRA COSTA - ME 

REPRESENTANTE: EMERSON DE OLIVEIRA COSTA Vistos etc. Ofertados 

bens à penhora suficientes para a garantia da execução pela parte 

executada, conforme Id. 2101107. Exequente instado a manifestar-se a 

respeito concordou com a penhora dos bens oferecidos. Desse modo, 

determino seja expedido mandado de penhora e avaliação dos bens 

indicados no Id. 21011072, a ser cumprido no endereço informado no Id. 

26587280, por meio de oficial de justiça, que nomeará como fiel depositário 

o próprio executado. Respeitado o princípio da execução menos gravosa 

ao devedor, consoante o art. 805 do CPC. Ipsis verbis: “Art. 805. Quando 

por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará 

que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. A respeito 

segue o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL PENHORA. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

REMOÇÃO DE VEÍCULOS PARA DEPOSITÁRIO PARTICULAR. 

DESCABIMENTO. EXECUTADO COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. 1. 

Incabível a penhora sobre cessão de direitos de precatórios judiciais ante 

a não-aceitação da exeqüente, por ausência de liquidez e prazo para seu 

efetivo pagamento, sobretudo existindo outros bens passíveis de penhora. 

2. Necessitando a empresa executada dos bens móveis penhorados para 

realização de seu objeto social, sob pena de inviabilização de suas 

atividades, o próprio executado pode ser indicado como depositário fiel 

dos bens penhorados. 3. In casu, deve o Juízo a quo atentar para o fato 

de que a maioria dos veículos consta em nome de terceiros ou alienados 

fiduciariamente, o que inviabilizaria a penhora, sendo necessária uma 

verificação de cada caso, dentre os vários veículos e, caso não haja 

aceitação deste encargo, perfeitamente possível a nomeação de 

depositário particular e remoção dos bens.4. Agravo de instrumento 

parcialmente provido para determinar a não-remoção dos bens móveis 

penhorados (veículos), nomeando-se o executado como depositário dos 

bens.Veja Também-TRF-4R: AG 200704000375890, D.E. 22/01/08”. (TRF-4 

- AG: 38749 PR 2007.04.00.038749-1, Relator: ÁLVARO EDUARDO 

JUNQUEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2008, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 03/06/2008) Acaso reste frutífera, designe-se audiência 

de conciliação, de acordo com o postulado pela parte executada, 

conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes. 

Cientifique o executado que o prazo para apresentação de embargos à 

execução é de 15 dias, a contar da intimação da penhora. Serve a 

presente decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 
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MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011882-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BORGES DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA SANTOS 01258965224 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011882-84.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VALCIR BORGES DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA 

SANTOS 01258965224 Vistos etc. Verificado que a parte executada ainda 

não foi citada, razão pela qual a parte exequente por meio da petição de 

Id. 27452503 pugnou por nova tentativa de citação, por meio de oficial de 

justiça, no endereço informando. Portanto, expeça-se mandado de 

citação/intimação, mediante carta precatória, a ser cumprido por meio de 

oficial de justiça, no endereço declinado na petição de Id. 27452503. 

Restando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011883-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BORGES DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL STREGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011883-69.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VALCIR BORGES DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: MICHEL STREGE Vistos etc. Petição da parte 

exequente requerendo a expedição de mandado para penhora e avaliação 

de possíveis bens existentes pertencentes ao executado, eis que 

restaram infrutíferas as demais tentativas de penhora. Sendo assim, em 

atenção à gradação legal prevista no art. 835 do CPC, defiro a penhora de 

tantos bens quanto bastem para saldar o débito exequendo. Desse modo, 

determino seja expedido mandado de constatação, penhora e avaliação, a 

ser cumprida por meio de oficial de justiça, no endereço indicado na 

exordial, descrevendo pormenorizadamente o que for encontrado, 

atentando-se para a ordem de impenhorabilidade disposta no art. 833 do 

CPC. Sobre o pedido de emprego de força policial e ordem de 

arrombamento, trata-se de medida excepcional, não se vislumbrando na 

presente execução os requisitos autorizadores para tal, portanto indefiro. 

Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, devendo a parte credora 

posicionar-se a respeito da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou 

indicar sem demora a forma de alienação pretendida, concedendo a parte 

executada o prazo de 15 dias para apresentação de defesa. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que for indicada. Caso em que, infrutífera a 

diligência, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAS H2O CONVENIENCIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000808-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - 

ME REQUERIDO: GAS H2O CONVENIENCIA LTDA - EPP Vistos etc. Petição 

de Id. 27179249 pugnando pela expedição de ofício as concessionárias de 

serviços públicos de telefonia móvel, energia e água com fito de localizar 

possíveis endereços da parte promovida. 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, parágrafo 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 nas concessionárias de 

serviços públicos, a fim de que informem os endereços da parte acionada, 

se os tiverem em seus cadastros. Isto posto, DEFIRO os pedidos, de 

maneira a determinar a expedição de ofícios às concessionárias de 

serviço público apontadas, com o fim de que sejam localizados os 

eventuais endereços da parte promovida. A seguir, pronuncie-se a parte 

promovente, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006634-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JUNIOR DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE VASCONCELOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA OAB - MT22100/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006634-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOILSON JUNIOR DE MELO 

REQUERIDO: JULIENE VASCONCELOS DOS SANTOS Vistos etc. 

Verificado que a d. causídica da promovida Juliene Vasconcelos dos 

Santos renunciou ao mandato, conforme manifestação de Id. 28278883. 

Sendo assim, visto que o valor da causa supera 20 salários-mínimos em 

observação ao disposto no art. 9° da Lei n.° 9.099/1995, intime-se a 

promovida, pessoalmente, para que no prazo de 10 dias, constitua patrono 

por vias próprias ou assistência pela Defensoria Pública, para o regular 

prosseguimento do feito. Intimem-se as partes para audiência de 

conciliação já designada nos autos. Após, concluso para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015617-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO CORRARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR BERNARDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015617-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE FERNANDO CORRARO 

REQUERIDO: MOACIR BERNARDES Vistos etc. Pugnou a parte autora pela 

citação e intimação da parte promovida, a respeito da audiência de 

conciliação outrora agendada para 18/02/2020, às 08:00 horas, por meio 

de telefone. Calha frisar que devido a gravidade das circunstâncias, a 

citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso porque não consta 

nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é 

realmente da parte promovida, não podendo assim ensejar a revelia. No 

entanto, considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), a citação 

via telefone não é descartada, razão pela qual determino a citação da 

promovida, por telefone, no número indicado na petição de Id. 29055316, 

intimando-a a respeito da audiência designada nos autos e informando as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, façam os autos conclusos para análise dos demais pedidos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015618-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO CORRARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TAKIKO SAKAGUSHI BERNARDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015618-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE FERNANDO CORRARO 

REQUERIDO: MARIA TAKIKO SAKAGUSHI BERNARDES Vistos etc. Pugnou 

a parte autora pela citação e intimação da parte promovida, a respeito da 

audiência de conciliação outrora agendada para 18/02/2020, às 08:15 

horas, por meio de telefone. Calha frisar que devido a gravidade das 

circunstâncias, a citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso 

porque não consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela 

parte promovente é realmente da parte promovida, não podendo assim 

ensejar a revelia. No entanto, considerando que nos Juizados Especiais o 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 

9.099/95), a citação via telefone não é descartada, razão pela qual 

determino a citação da promovida, por telefone, no número indicado na 

petição de Id. 29269042, intimando-a a respeito da audiência designada 

nos autos e informando as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Restando negativa a diligência, façam os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES BARRETOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001199-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JAQUELINE RODRIGUES 

BARRETOS REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos etc. Em respeito ao princípio da celeridade processual, defiro 

parcialmente o pedido de Id. 27148388, de modo a suspender o feito pelo 

prazo de 30 dias. Ultrapassado o aludido prazo, prossiga o autor, 

independentemente de nova intimação, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005045-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZELI SOUZA FONSECA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005045-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUZELI SOUZA FONSECA DA 

ROCHA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a 

este Juízo, em respeito ao Ofício Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, que 

determinou a remessa de todas as ações inferiores a 60 salários mínimos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da 

complexidade da matéria discutida. Em análise aos autos foi verificado a 

inconsistência do valor inicial apresentado, tendo em vista a 

impossibilidade de liquidação de sentença no âmbito dos Juizados 

Especiais, foi a parte autora instada a promover a emenda da inicial 

retificando o valor da causa, vez que o art. 38, parágrafo único, da Lei 

9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A sentença mencionará os 

elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se 

admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o 

pedido”. Verificado que com a realização do aditamento determinado, o 

proveito econômico pretendido, ultrapassa o teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 salários-mínimos, conforme disposto pelo 

art. 2° da Lei n° 12.153/2009: “Art. 2º. É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Nesta toada, 

considerando a inviabilidade de prosseguimento da presente demanda 

perante este Juízo, uma vez que o objeto do processo supera o teto 

fixado pela Lei, tratando-se de incompetência absoluta, devem ser 

restituídos os autos ao Juízo competente, até por conta da simplicidade, 

economia processual, informalidade e celeridade como critérios 

norteadores dos Juizados Especiais. Isto posto, DECLINO a competência 

em favor da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a 

determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, com a remessa 

devida, feitas as anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004685-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 
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1004685-78.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE DOS SANTOS REU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Ação 

declinada a este Juízo pela r. decisão de Id. 21614513, em respeito ao 

Ofício Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a remessa de 

todas as ações inferiores a 60 salários mínimos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria 

discutida. Em breve análise dos autos, verificado que a demanda foi 

proposta em face do INSS – Instituto do Seguro Social, tratando-se de uma 

autarquia federal. Como é sabido não há possibilidade de tramitação no 

âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de processos nos 

quais figurem como polo passivo ou ativo, qualquer autarquia federal, até 

porque o art. 5º, inciso II, da Lei n.º 12.153/2009, traz o rol taxativo dos 

legitimados para serem partes no Juizado Especial da Fazenda Pública. In 

verbis: “Art. 5° Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: 

(...) II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas”. Nesse sentido segue os seguintes julgados (grifo nosso): 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O 

INSS. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE ACIDENTÁRIO E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM 

ESTADUAL. INTELIGÊNCIAS DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

E DA SÚMULA Nº 501, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA 

CAUSA DENTRO DO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA 

COMPETÊNCIA DOS REFERIDOS JUIZADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS 

ARTIGOS 2º E 5º, II, DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DAS VARAS 

DA COMARCA DE NATAL. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 8º DA 

RESOLUÇÃO Nº 63/2013, DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. 1. O art. 5º 

da Lei nº 12.153/2009 não inclui a União e suas autarquias dentre as 

partes legitimadas para figurar no polo passivo das ações perpetradas no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, mas tão somente os Estados, o 

Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como as autarquias, 

fundações e empresas públicas vinculadas a estas pessoas jurídicas de 

direito público interno. 2. Conflito de competência conhecido para declarar 

competente o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 

de Natal”. (TJ-RN - Conflito Negativo de Competência: 20150200479 RN, 

Relator: Desembargador Glauber Rêgo, Data de Julgamento: 30/03/2016, 

Tribunal Pleno). “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL NO POLO 

PASSIVO. INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA. A Lei n. 12.153/2009, em 

seu art. 5º, II, estabelece, em rol taxativo, que somente poderão ser réus 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas. No caso dos autos, como a ação foi 

proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que é uma 

autarquia previdenciária federal, impõe-se o reconhecimento da 

incompetência absoluta deste juizado. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHCIDA. COMPETÊNCIA 

DECLINADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.” (Recurso Cível Nº 

71007221047, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 26/04/2018) Data de 

Julgamento: 26/04/2018 Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018. 

No mais, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é 

absoluta, a teor do art. 2°, § 4, da Lei 12.153/2009, razão pela qual 

reconhecida a incompetência absoluta, deve ser declarada de ofício, 

consoante art. 64, § 1°, do CPC. Nesta toada, considerando a inviabilidade 

de prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que 

se trata de incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao 

Juízo competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005092-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005092-50.2019.8.11.0015. REQUERENTE: INES FERREIRA DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo, 

em respeito ao Ofício Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a 

remessa de todas as ações inferiores a 60 salários mínimos para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade 

da matéria discutida. Em análise aos autos foi verificado a inconsistência 

do valor inicial apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação 

de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, foi a parte autora instada a 

promover a emenda da inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 

38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A 

sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Verificado que com a 

realização do aditamento determinado, o proveito econômico pretendido, 

ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° da Lei n° 12.153/2009: 

“Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que o 

objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, tratando-se de 

incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao Juízo 

competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000172-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLADES ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - MT27731/O (ADVOGADO(A))

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE PAULA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000172-96.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CLADES ZIMMERMANN 

REQUERIDO: DAVI DE PAULA LEITE Vistos etc. Embargos de terceiro com 

pedido liminar para cancelamento da restrição lançada no veículo 

SCANIA/R113 E 6X4 320, 1994/1995, Diesel, de cor branca, Placas 

JTV3640, Renavam 00628773811, Chassi 9BSRE6X4ZR3357868, opostos 

por Clades Zimmermann em desfavor de Davi de Paula Leite, ambos 

qualificados. Dispõe o art. 291 do CPC, que toda causa deverá ser 

atribuído valor certo. Todavia, referido comando não foi observado na 

petição inicial eis que da simples leitura percebe-se que o valor atribuído 

pelo embargante não corresponde ao valor do bem móvel constritado. 

Tratando-se de Embargos de Terceiro em que se discute penhora, o valor 

da causa deverá corresponder ao do bem constritado, desde que não 

ultrapasse o valor da dívida. A teor dos ensinamentos de Araken de 

Assis: “Assim, o valor da causa dos embargos, esquecido pelo legislador, 

varia conforme o direito tutelado. No processo executivo, conforme 

pondera Gelson Amaro de Souza, equivalerá ao crédito, se este for 

inferior ao valor da coisa constrita, e a ela se limitará, caso o valor desta 

supere aquele”. Nessa toada, impõe-se a retificação do valor atribuído à 
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causa. É o entendimento do E. STJ, conforme aresto a seguir destacado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. DISCREPÂNCIA 

ENTRE O VALOR DO BEM PENHORADO E O VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL. 

1. Nos embargos de terceiro, o valor da causa corresponderá ao valor do 

bem penhorado, não podendo, contudo, superar o valor do débito. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 1.052.363/CE, 

Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 4.12.2008). 7. Diante do exposto, nega-se 

provimento ao Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL. 8. Publique-se. 

Intimações necessárias. Brasília (DF), 02 de maio de 2018. NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR”. (STJ - REsp: 1479152 SP 

2014/0222678-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data 

de Publicação: DJ 08/05/2018) Desta forma, intime-se a parte embargante 

para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o conforme indicado, bem como juntar extrato 

de avaliação do veículo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após 

decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015406-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FELIPE CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HILARIS DAMACENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015406-55.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MOACIR FELIPE CAVALCANTE 

EXECUTADO: EDSON HILARIS DAMACENO Vistos etc. Informado na 

exordial apenas número de telefones para a citação do executado. 

Contudo, ante a impossibilidade de citação via telefone, posto que não 

consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte 

exequente é, de fato, da parte executada, não pode a ligação substituir o 

ato formal da citação. Neste aspecto por economia e celeridade 

processual, apesar da informalidade e da simplicidade, faculto a parte 

promovente emendar a inicial conforme a causa apresentada. Desse 

modo, determino que a parte autora, em 15 dias, informe endereço para a 

citação da parte executada ou requeira o que entender de direito, sob 

pena de indeferimento da inicial a teor dos arts. 330 e 485, incisos I e IV, 

todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010616-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BIANCHINI 03246314136 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON OLIVEIRA COUTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010616-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CAROLINE BIANCHINI 

03246314136 REQUERIDO: EDISON OLIVEIRA COUTO - ME Vistos etc. A 

parte autora por meio da petição de Id. 28942918 pugnou pela 

redesignação da audiência conciliatória designada para 11/02/2020. Posto 

isso, defiro o pleito, a fim de não causar prejuízo às partes, considerando 

que a parte requerida não foi citada em tempo hábil para comparecimento 

na solenidade, determino a citação e intimação da parte requerida no 

endereço acostado na petição de 23211225, via postal “A.R”. Para tanto, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme critérios e 

pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Intimem-se as partes 

para comparecimento na solenidade, fazendo constar as advertências 

legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a diligência, 

intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito. Sirva o presente como mandado, ofício, carta precatória, 

carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006346-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE ALMEIDA SOUTO (REU)

DEBORA FERNANDA SOUTO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006346-58.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CLODOALDO PIACENTINI REU: 

DEBORA FERNANDA SOUTO, MARCILENE ALMEIDA SOUTO Vistos etc. 

Cumpra-se a decisão retro, frisando que devido a gravidade das 

circunstâncias, a citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso 

porque não consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela 

parte promovente é realmente da parte promovida, não podendo assim 

ensejar a revelia. Sendo assim, designe-se nova data para audiência de 

conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as 

partes, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte promovente 

para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005030-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEU CREDITO SERVICOS DE INTERMEDIACOES FINANCEIRAS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005030-78.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEUSIMAR PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MEU CREDITO SERVICOS DE INTERMEDIACOES 

FINANCEIRAS S/A Vistos etc. Defiro o pedido de aditamento da inicial 

consignado na petição de emenda de Id. 19575907, nos termos do art. 329 

do CPC, visto que ainda não houve a triangularização da relação 

processual. Portanto, determino que seja incluída no polo ativo da 

demanda as senhoras Michelle Vainstok e Marcia Sheila Exelrud, 

devidamente qualificadas na referida petição. Adiante, designe-se nova 

data para audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste 

Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais 

em caso de falta injustificada. Serve a presente como mandado, ofício, 

carta precatória, carta de intimação/citação. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO RUFINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HAMILTON LEMOS SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000109-71.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DIONIZIO RUFINO DE JESUS 

REQUERIDO: JOSE HAMILTON LEMOS SOARES Vistos etc. Tendo em vista 

o curto lapso temporal até a solenidade conciliatória já designada nos 

autos para 20/02/2020 e a inexistência da citação da parte requerida, 

determino seu cancelamento e a designação de nova data para audiência 

de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado. Cite-se e 

intime-se a parte promovida a comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Assim como, 

intime-se a parte promovente, na pessoa de seu advogado, ou 

pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer na audiência 

conciliatória, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Serve a presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON OAB - MT0010675A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO SINOP (REU)

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 DECISÃO Processo: 

1001250-28.2020.8.11.0015. AUTOR: ANA CLAUDIA PEREIRA REU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO SINOP Vistos etc. 

De ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, 

visto que se trata de matéria que é de competência da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, de 

acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, e 

Portarias n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 31/2019-CM, de 

27 de setembro de 2019. Assim, não sendo este o juízo competente, pois 

a matéria trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio 

da competência para presidir e julgar a causa é impositiva. Isto posto, 

DECLINO a competência em prol da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o feito para 

lá redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas necessárias, 

com a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001105-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

BRIGHENTI MADEIRAS LTDA - EPP OAB - 01.702.169/0001-56 

(REPRESENTANTE)

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001105-69.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: BRIGHENTI MADEIRAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. 

Pretensão de repetição de indébito tributário com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Brighenti Madeiras Ltda. Epp., em face 

de Estado do Mato Grosso, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios 

da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. 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 inconstitucionalidade 

da TACIN, alegando que a cobrança é indevida, eis que a segurança 

pública é dever do Estado nos termos do art. 144, da Constituição Federal. 

Aduziu, ainda, acerca da violação ao disposto no art. 145, § 2º, da CF e 

art. 77, parágrafo único, do CTN, que impedem que as taxas utilizem a 

mesma base de cálculo de impostos, já que a base de cálculo da TACIN, 

nos termos do art. 100-B da Lei Estadual nº 4.547/1982 é a base de 

cálculo do IPTU. Por fim, afirmou que o serviço prestado pelo Corpo de 

Bombeiros é público e indivisível. Há muito a presente questão vem sendo 

debatida nos Tribunais Superiores. Tornando-se objeto de Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral nº 643.247/SP que originou o tema 

16 e, em 01/08/2017 assim restou ementando: “A segurança pública, 

presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da 

atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço 

essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. A jurisprudência do 

E. TJMT entendia pela constitucionalidade da criação da TACIN por Lei 

Estadual, bem como a inaplicabilidade do Tema 16. Neste sentido: 

“AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MATO 

GROSSO – LEGALIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – 

DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO COM O TEMA 16 DO STF – LEADING 

CASE QUE ANALISA A INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA 

REFERIDA TAXA PELOS MUNICÍPIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO 

EXERCIDO. No julgamento do Tema 16, o STF discutiu se o Município tem 

ou não competência para prestar o serviço público de combate a incêndio 

e, por conseguinte, efetuar a cobrança de tal taxa. Restou firmada a 

seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate 

a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim.” In casu, a cobrança da taxa de combate e extinção de 

incêndios devida ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, 

foi instituída pela Lei nº 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis nº 

9.067/2008 e nº 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 

2.063/2009, como contraprestação a serviço essencial, específico e 
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divisível, razão pela qual não se aplica o recurso paradigma ao caso 

concreto. (N.U 0049855-43.2015.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018) Grifo nosso. Em breve 

síntese, a não aplicação do leading case se sustentava na divergência de 

fundamentação. O Tema 16 resultou de taxa equivalente à TACIN criada 

pelo Município de São Paulo/SP. Já no Estado de Mato Grosso a TACIN foi 

criada por Lei Estadual. Contudo, tal entendimento foi objeto de apreciação 

pelo STF nos autos do ARE nº 972352/MT assim ementado: “Agravo 

regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. 

Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. 

Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão 

geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É 

despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais 

votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos 

capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo 

regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de 

mandado de segurança na origem”. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019) grifo 

nosso. Em sede de decisão monocrática, nos mesmos autos acima 

ementados, o Min. Relator, Gilmar Mendes, proferiu o seguinte voto: 

“Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 

do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria 

representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o 

RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4) A Presidência do Tribunal de origem 

encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos 

seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para 

reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em 

desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal, manifestando no recurso repetitivo RE 643.247/SP (Tema 16). (...) 

Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o 

referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a 

abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da 

taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, 

en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 

39/40) Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o STF. 

Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de 

inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes 

termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO 

FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE 

MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os 

embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No 

recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da 

Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto 

constitucional. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de 

Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto 

constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a 

taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear 

essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o 

presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo 

Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data 

anterior a 17.3.2016. Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de 

origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da 

referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da 

Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que 

permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder 

de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao 

criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços 

de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a 

classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, 

tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente 

estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar 

que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, 

segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices 

técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” 

Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 

19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte 

chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a 

incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de 

março de 2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado 

digitalmente”. (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 

13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) Grifo nosso. Portanto, a instituição da 

TACIN, ainda que por Lei Estadual resta englobada pela decisão do Tema 

16 do STF em sede de repercussão geral. Nesta esteira de pensamento, a 

segurança pública, por força do art. 144 da CF, deve ser custada, 

aparentemente, por intermédio de impostos e não taxas. Razão que dá 

suporte ao requisito da probabilidade do direito, a teor do art. 300 do CPC. 

Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade das cobranças se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da 

cobrança, ao menos até o julgamento final da demanda, não trará 

prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer 

momento caso constatada a improcedência dos pedidos. 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, defiro a tutela provisória de urgência, de modo a determinar a 

suspensão de cobranças da TACIN, até ulterior deliberação deste Juízo. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.º 

01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se o 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, 17 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR HOLZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 

1001130-82.2020.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR HOLZ REQUERIDO: OI 

S/A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Gilmar Holz em face de Oi S/A, devidamente 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 
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informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus 

dados perante os órgãos de proteção ao crédito, argumentando que a 

negativação é indevida, em vista da solicitação de cancelamento de seu 

plano telefônico, registrado pelo protocolo de atendimento nº 

20184157603411. Ao que informa o documento agregado no processo, 

extrato positivo de restrição creditícia colacionado no Id. 28821198, o 

nome da parte autora encontra-se negativado pela parte promovida desde 

26/02/2019, no valor total de R$ 203,71. Insta salientar que a 

demonstração de regularidade da cobrança em pauta não compete ao 

consumidor, dada a sua impossibilidade de fazer prova negativa e ainda, 

por isso e por sua hipossuficiência, ter em seu favor a inversão do ônus 

da prova que desde já lhe deve ser conferido, a teor do art. 6.º, inciso VIII, 

do CDC. É indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente 

em relação à continuidade da negativação dos dados da parte autora 

perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido 

apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, 

dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a 

negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a exclusão da restrição ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar a parte promovida que exclua o nome da parte autora 

nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena 

de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com 

a juntada do respectivo comprovante até audiência de conciliação. Defiro 

a inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida 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, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

OI MOVEL S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001411-38.2020.8.11.0015. AUTOR: TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME 

REU: OI S/A, OI MOVEL S.A. Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexistência de relação contratual, com pedido de repetição do indébito, 

indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Tatiana Assmann Meinerz Eireli Epp., em face de 

Oi S/A, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 
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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. A 

foto agregada no Id. 29281055 evidencia o recebimento de 09 “chips pós” 

enviados, aparentemente, pela empresa promovida. Entretanto a parte 

promovente afirma que “os chips nunca foram solicitados, instalados ou 

utilizados”. Consta nos autos em Id. 29281056 documento de cobrança no 

valor de R$ 2.027,53 referente aos chips que a parte promovente alega 

não ter solicitado. É cediço que a parte promovente nega vínculo jurídico 

com a demandada, todavia este Juízo pode e deve considerar a 

presunção de boa-fé das alegações autorais. Aliado a isto, é indubitável o 

perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação à 

continuidade das cobranças de valores se o provimento for concedido 

apenas em decisão final de mérito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da cobrança, ao menos até 

o julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, 

sendo possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. 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 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. Isto posto, defiro o pedido em tutela de 

urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de vedar à parte 

promovida de realizar cobranças referentes ao débito em discussão, além 

de incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, 

até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso. Inverto o ônus da prova neste 

feito. 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, 17 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BITENCOURT DANIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001406-16.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: MIGUEL BITENCOURT DANIEL Vistos etc. Embargos à 

execução, oriundos da ação de execução que tramita sob o nº 

1015456-81.2019.8.11.0015, promovido por José Paulo da Silva em face 

de Miguel Bitencourt Daniel, ambos qualificados, com a tese de 

inexistência de relação comercial entre as partes e desconhecimento do 

título executivo. Postulou pela aplicação do efeito suspensivo na 

execução. É o relatório. Decido acerca do efeito suspensivo. Insta 

destacar, inicialmente, que, em regra, o embargos à execução não 

ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo 

prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito 

suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Em que pese tenha a parte embargante requerido a 

suspenção da execução, é cediço que tal efeito só será possível quando 

atendido o disposto no § 1°, do art. 919 do CPC, quais sejam, os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por meio 

de penhora, depósito ou caução. O que não é o caso. Ainda, conforme se 

verifica nos autos da execução associada, o juízo não se encontra 

seguro, bem como não foi oferecida caução. Portanto, ante a ausência da 

garantia, impossível conceder o efeito suspensivo requerido, na forma do 

dispositivo processual retro transcrito. A propósito, seguem arestos ora 

compilados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. 

IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à execução fiscal, é 

imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, o preenchimento de 

três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da 

relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em que 

não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). A 

parte embargante deve trazer elementos suficientes, que convença o juízo 

de que o seu direito está patenteado. Sem o que o efeito suspensivo não 

se consubstancia. O que ela deixou a desejar. Pode até ser que haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que é intuitivo. 

Mas somente este elemento não se revela suficiente para o atendimento 

do ansiado efeito suspensivo. Logo, deve ser indeferido o pedido de 

atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, 

caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar o disposto em seu 

§ 1.º, ante a ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou 

caução, nesta ação, suficientes e idôneos. Ainda, inexiste documentação 

capaz de sustentar o pedido autoral, uma vez se tratar de demanda que 

versa acerca de um direito um tanto tênue, que se revela temerário nessa 

conjuntura ainda bastante fluida, razão pela qual o caso em apreço requer 

maior análise, principalmente após a instrução processual, para após se 

obter a dicção judicial final. Até porque, imprescindível a dilação probatória 

para análise do pedido. Portanto, tenho por bem aguardar a manifestação 

do embargado nos autos, lhe conferindo o direito ao contraditório, 

precisamente quanto à tese ventilada pela parte embargante. Dessa 

forma, não há como acolher o pedido formulado pela embargante, 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. Isto posto, RECEBO 

os embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não 

se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito 

manifestamente protelatório, sem motivos aparentes, forte nas 

disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, para INDEFERI-LOS 

de plano, ainda que numa análise perfunctória. Indefiro o pedido de efeito 

suspensivo da execução, processo n.º 1015456-81.019.8.11.0015, que 

deverá prosseguir regularmente. Ouça-se a parte embargada em 15 dias, 
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na forma do art. 920, inciso I, do CPC. Em seguida, conclusos, para 

sentença ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do 

mesmo diploma instrumental. Lance-se esta decisão no processo 

executivo associado, restando lá também indeferido os pedidos neste 

processo repetidos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V S - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

J C DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por EDMAR VILANOVA em face de V S - COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA – ME (ALIANÇA AUTOMOVEIS) e J C D A SILVA 

COMERCIO DE VEÍCULOS (KAIROS VEÍCULOS). Narra a parte Requerente 

que adquiriu com a segunda Requerida, um veículo FORD/KA 

(Pulse/Class/Perf.) 1.6 8v 2P conforme descrito no contrato de 

financiamento (id nº 2237938); todavia, após encaminha-lo foi informado 

que tratava-se de um veículo FORD KA 2009, TREND VERSION COM 

MOTOR 1.0L SOHC 8V, conforme consulta pelo chassi do veículo no site 

do fabricante (id nº 2237939). Antes de adentrar no mérito da demanda, 

impõe-se a DECRETAÇÃO da REVELIA das partes Requeridas, eis que 

devidamente citadas por AR (ids nº 2237951 e 2237952), compareceram 

na audiência de conciliação (id nº 2237953); porém, deixaram transcorrer 

in albis o prazo para ofertarem defesa. Nos Juizados Especiais Cíveis, não 

basta o comparecimento em Juízo para afastar a revelia, é necessário que 

seja ofertada a defesa em observância ao art. 344, NCPC; tal 

entendimento ainda decorre do Enunciado 11 do FONAJE: Nas causas de 

valor superior a vinte salários mínimos, a ausência de contestação, escrita 

ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia. Desta forma, DECRETO 

A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 344, NCPC. Efetuada a 

análise da documentação probatória acostada nos autos percebe-se que 

a mais significativa variação entre o produto ofertado e o produto 

adquirido refere-se a potência do motor; tal fato corrobora-se, pois os 

espelhos da Tabela FIPE (ids nº 2237948 e 2237937) referem-se ao 

mesmo modelo de veículo, qual seja, Ford Ka TECNO 8V Flex. Em sendo 

nítida a relação de consumo travada entre as partes deve, 

necessariamente, incidir ao presente caso concreto as normas do Código 

de Defesa do Consumidor. E neste sentido, a oferta vincula o fornecedor, 

conforme dispõe o art. 30, CDC: Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado (grifo nosso). A função da 

oferta é atrair o consumidor para o produto ou serviço comercializado pelo 

fornecidor; ademais, sua precisão, decorre do direito básico do 

consumidor em ter informações adequadas e precisas sobre o produto ou 

serviço que adquire. O consumidor, via de regra, não será expert no 

produto ou serviço que adquire, logo dependerá e confiará, quase que 

exclusivamente nas informações que são prestadas pelo fornecedor. A 

prova documental produzida nos autos é firme para corroborar as 

alegações da parte Requerente. Merece destaque o fato de que no 

contrato de financiamento (id nº 2237938) o bem em litígio encontra-se 

plenamente descrito, constante inclusive o número de seu chassi: 

9BFZK53A89B097135 Ainda encontra-se demonstrado, através de 

consulta ao banco de dados da fabricante do veículo, FORD, (id nº 

2237939) que o veículo com o chassi acima, possui motor diverso daquele 

anunciado na oferta. Há portanto, significativa redução tanto quanto a 

potência de um motor 1.6 para um motor 1.0, bem como quanto ao valor do 

veículo. Sobre o tema a jurisprudência pátria já manifestou-se: 

CONTRATOS COMPRA E VENDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - AQUISIÇÃO PELO AUTOR DE VEÍCULO 1.0 COMO SENDO 1.6, 

DE MENOR VALOR DE MERCADO QUE O OFERTADO POR 

CONCESSIONÁRIA EM ANÚNCIO JORNALÍSTICO DANO MATERIAL 

RECONHECIMENTO - OFERTA PUBLICITÁRIA QUE VINCULA O 

FORNECEDOR E JUSTIFICA O REEMBOLSO DA DIFERENÇA DE VALOR DO 

VEÍCULO ANUNCIADO E O EFETIVAMENTE VENDIDO - DANOS MORAIS - 

POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR QUE FOI ALÉM 

DE MERO DISSABOR - REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS À METADE DO 

VALOR ARBITRADO NECESSIDADE - QUANTIA QUE DEVE ATENDER AO 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE INDENIZAÇÃO DEVIDA. Apelação 

parcialmente provida. (TJSP, Apl 0000203-86.2010.8.26.0009, Relator(a): 

Jayme Queiroz Lopes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 36ª Câmara 

de Direito Privado; Data do julgamento: 10/05/2012; Data de registro: 

10/05/2012 - grifo nosso). Nessa esteira de raciocínio, tem-se por 

necessária a incidência da norma contida no art. 20, III, CDC impondo o 

abatimento proporcional do preço. Segundo as consultas realizadas à 

Tabela FIPE (ids nº ids nº 2237948 e 2237937) o veículo FORD KA 1.6 

TECNO 8V Flex 3p estava com preço médio, em agosto/2013, de R$ 

21.189,00 (vinte e um mil e cento e oitenta e nove reais) já o veículo FORD 

KA 1.0 TECNO 8V Flex 3p estava com preço médio, em agosto/2013, de 

R$ 19.314,00 (dezenove mil e trezentos e catorze reais), constatando-se 

uma diferença de R$ 1.875,00 (um mil e oitocentos e setenta e cinco 

reais). Ressai dos autos que o preço efetivamente pelo qual o veículo foi 

vendido a parte Requerente, foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

consistente em uma entrada de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 

e R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais) financiados. Ao ser 

proceder com o respectivo abatimento deverá ser observado os valores 

constantes na Tabela FIPE, uma vez que o valor final pelo qual a parte 

Requerente alega ter quitado o veículo: R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e 

quinhentos reais) reflete tão somente as consequências da decisão 

tomada pela parte Requerente em recorrer a um financiamento para obter 

o restante dos valores. Ainda, apesar das regras contidas no art. 43, 

parágrafo único, CDC no presente caso concreto deverá haver a 

incidência do disposto no art. 20, III, CDC que trata-se de norma legal 

específica à situação. Veja-se que no caso da repetição do indébito (art. 

43, parágrafo único, CDC) o produto ou serviço possui o seu valor correto 

e o consumidor efetivamente paga um valor superior a este; já nos casos 

de abatimento do valor pela divergência na oferta (art. 20, III, CDC) o 

consumidor adquire um produto ou serviço pagando o valor anunciado; 

todavia, constata-se que o produto entregue possui vício de qualidade que 

diminui o seu valor perante aquilo que foi ofertado. Por fim, no que tange 

aos danos morais estes revelam-se presentes. Em virtude da oferta das 

partes Requeridas a parte Requerente foi induzida a adquirir um veículo 

com motor 1.0, quando pretendia adquirir um com motor 1.6. Tal situação 

ultrapassa o mero dissabor, configurando verdadeira falha na prestação 

do serviço de vendas das partes Requeridas. 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 total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para as partes 

Requerentes é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como atento as peculiaridades do caso concreto. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

para CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente a 

importância de R$ 1.875,00 (um mil e oitocentos e setenta e cinco reais) 

devidamente corrigido pelo INPC a partir de 22.08.2013 e com a incidência 

de juros legais a partir da data da última citação efetivada; bem como, 

pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença 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 
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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: 1000409-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000409-33.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE PEREIRA DIAS 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Pretensão de Obrigação de Fazer 

c/c pedido de Indenização por Dano Moral com pedido da Tutela 

Antecipada Provisória, proposta por Marlene Ferreira Dias em face do 

Banco Pan S/A, ambas qualificadas. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, conforme 

petitório agregado no Id. 28275695. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 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 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”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. 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 e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático 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, 13 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LOSS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000405-93.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JACQUELINE LOSS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Pretensão de 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Jacqueline Loss 

de Almeida em face da Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalho Médico, ambas qualificadas. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, conforme 

petitório agregado no Id. 29066528. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 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 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”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. 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 e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático 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, 13 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001477-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIARO FENNER SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001477-86.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANDREIA VIARO FENNER SILVA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pretensão de Cobrança do 

Diferencial de URV, proposta por Andreia Viaro Fenner Silva em face do 

Município de Sinop, ambas qualificadas. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, conforme 

petitório agregado no Id. 27708628. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 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 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”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. 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 e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático 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, 13 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009835-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ROBERTO MANARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO REBEQUE JUNIOR (REQUERIDO)
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JESSICA DANIELI GELINSKY ALBRICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009835-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VAGNER ROBERTO MANARIN 

REQUERIDO: MAURO REBEQUE JUNIOR, JESSICA DANIELI GELINSKY 

ALBRICH Vistos etc. Pretensão de Reparação de Danos por Acidente de 

Trânsito, proposta por Vagner Roberto Manarin, em face de Mauro 

Rebeque Junior e Jessica Danieli Gelinsky Albrinh, ambas qualificadas. 

Ressai dos autos que a parte promovente postula pela extinção e 

arquivamento do feito, conforme petitório agregado no Id. 26584241. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. 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 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”. A desistência da ação demanda homologação 

judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. 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 e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou 

despesas processuais. Registro automático 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,13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013307-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BONFANTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013307-95.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: TANIA DE ABREU EXECUTADO: 

ANDREA BONFANTI Vistos etc. Pretensão de Execução de Título 

Extrajudicial, proposta por Tânia de Abreu em face de Andréa Bonfanti, 

ambas qualificadas. Ressai dos autos que a parte promovente postula 

pela extinção e arquivamento do feito, conforme petitório agregado no Id. 

28194206. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 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 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”. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada 

pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. 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 e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou 

despesas processuais. Registro automático 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, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001535-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSEMIR FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001535-89.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSSEMIR FERREIRA DE 

MORAES REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pretensão de Cobrança do 

Diferencial de Urv, proposta por Jossemir Ferreira de Moraes em face do 

Município de Sinop, ambas qualificadas. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, conforme 

petitório agregado no Id. 27773005. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 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 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”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. 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 e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático 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, 06 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007899-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.C DA SILVA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007899-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA REQUERIDO: H.C DA SILVA & CIA LTDA - EPP 

Vistos etc. Pretensão de Ação de Cobrança, proposta por Dismedil 

Distribuidora de Medicamentos LTDA em face de H.C da Silva Cia LTDA 

(Vital Farma), ambas qualificadas. Ressai dos autos que a parte 
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promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, conforme 

petitório agregado no Id. 27679025. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 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 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”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. 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 e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático 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, 13 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008402-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISOM HENRIQUE DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008402-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDISOM HENRIQUE DA 

SILVEIRA REQUERIDO: IVAN ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei 

nº 9.099/1995: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a 

parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância 

ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002939-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARA REGINA DIAS KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES (REQUERIDO)

K. FORATINE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (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: 

1002939-44.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARA REGINA DIAS KRUGER 

REQUERIDO: JOSE CARLOS ALVES, K. FORATINE DOS SANTOS & CIA 

LTDA - ME Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte 

Requerente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/1995: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GENTILE BOMFIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILAINE TAYNARA OJEDA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001527-78.2019.8.11.0015. INTERESSADO: LEONARDO GENTILE 

BOMFIM REQUERIDO: JOSILAINE TAYNARA OJEDA ALVES Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimado. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/1995: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Ex positis, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009188-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009188-11.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DIOGO RODRIGUES 

REQUERIDO: WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI Vistos etc. 

Defiro o pedido formulado em sede de audiência de conciliação, razão pela 

qual determino a intimação da parte promovente a fim de que, no prazo de 

05 dias, justifique sua ausência na solenidade, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Após, conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de Fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 2699-53.2015.8.11.0002 – CÓDIGO 386106
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INTIMAÇÃO DA DRA. EMILIA A DE ASSUNÇÃO SILVA, OAB/MT Nº 25.524, 

para que tome ciência que o processo n. º 2699-53.2015.8.11.0002 – 

CÓDIGO 386106, da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande-MT, arquivado na caixa 1255, encontra-se disponível na Central 

de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 14/02/2020.

Processo n. º 2251-09.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 301518

INTIMAÇÃO DO DR. MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/MT Nº 

24.197 A, DO DR. LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/MT Nº 14.469 para 

que tomem ciência que o processo n. º 2251-09.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 

301518, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 1313, encontra-se disponível na Central 

de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado via sistema PEA, em 11/02/2020.

Processo n. º 5777-07.2005.8.11.0002 – CÓDIGO 83541

INTIMAÇÃO DO DR. ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, OAB/MT 

Nº 10.168, para que tome ciência que o processo n. º 

5777-07.2005.8.11.0002 – CÓDIGO 83541, da Segunda Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 223, encontra-se disponível na Central de Arquivos de 

Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo 

arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

06/02/2020.

Processo n. º 29296-10.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 424341

INTIMAÇÃO DO DR. ANDRE ALBERTO LASCH, OAB/MT Nº 4324, para que 

tome ciência que o processo n. º 29296-10.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 

424341, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande-MT, arquivado na caixa 1046, encontra-se disponível na Central 

de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 07/02/2020.

Processo n. º 3464-58.2014.8.11.0002 – CÓDIGO 334980

INTIMAÇÃO DA DRA. ELIANE GOMES FERREIRA, OAB/MT Nº 9862, para 

que tome ciência que o processo n. º 3464-58.2014.8.11.0002 – CÓDIGO 

334980, da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de 

Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 1393, encontra-se disponível na 

Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 17/02/2020.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019483-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

ALENICE SOARES DA SILVA SANTOS OAB - 031.914.471-21 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio 

possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre 

os genitores, de acordo com a necessidade dos filhos e as possibilidades 

dos pais. Assim, considerando que as informações da inicial dão conta 

que o genitor da menor é servidor público estadual e, considerando ainda, 

que cabe a ambos os genitores a responsabilidade pela criação, 

educação e manutenção do filho, arbitro provisoriamente no valor de 30% 

(trinta por cento) dos seus vencimentos (salários, comissões, horas 

extras, gratificações, 13º, acréscimo de férias e demais vantagens que 

vier a receber, deduzidos os encargos obrigatórios: IRRF e Desconto 

Previdenciário), que deverão ser pagos diretamente à representante legal 

do menor ou creditado em conta bancária constante dos autos, no mesmo 

dia do pagamento dos vencimentos. III- Oficie-se ao órgão empregador, 

para que seja efetuado o desconto na folha de pagamento do requerido, 

por ocasião do pagamento de seu salário, depositando-se o valor na conta 

da representante legal do menor, bem como, para que envie a este Juízo, 

no prazo de 10 dias, os três últimos holerites do alimentante, ou 

informações sobre os seus vencimentos, sob pena de tipificar delito do 

artigo 22, § único, da Lei de Alimentos. IV- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 25/3/2020, às 12h30min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º e §9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019483-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

ALENICE SOARES DA SILVA SANTOS OAB - 031.914.471-21 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1019483-49.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]; 

Certifico que não é possível expedir ofício ao empregador do Requerido 

para desconto em folha, em razão de que a SEGES somente aceita para 

depósitos conta do Banco do Brasil e a informada nos autos é do Banco 

Bradesco. Sendo assim, intimo a parte autora para que forneça número de 

conta no referido banco, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003954-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. C. (AUTOR(A))

J. A. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FREIRE OAB - 904.091.241-68 (REPRESENTANTE)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1003954-24.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 22.896,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Revisão]; Certifico, 

que a audiência designada para 18/02/2019 não se realizará tendo em 

vista que o MM. Juiz titular se encontra a serviço da justiça comunitária, 

nos termos do Ofício 155/2020 - JC, razão pela qual fica redesignada para 

o dia 14/04/2020 às 14:30 Horas. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 

2020 ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO Analista Judiciária 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 209 de 395



SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019589-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS OAB - MS23837 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1019589-11.2019.8.11.0002 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 e da certidão que designou 

audiência de ID 27825460 - Decisão 29299537 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 17 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Ju icial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018072-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CADILCE BENTA DA SILVA CARVALHO (LITISCONSORTES)

CAROLINE APARECIDA DE CARVALHO (LITISCONSORTES)

BERNADETH MARIA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER VAHL OAB - MT24473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DE CARVALHO (DE CUJUS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1018072-68.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Nomeio inventariante a Sra. Bernadeth Maria da Silva 

Carvalho, independentemente da lavratura de termo de qualquer espécie. 

Todas as herdeiros são maiores e capazes, de modo que é possível o 

prosseguimento do feito na forma de arrolamento sumário. Deve a 

Inventariante cumprir o que dispõe os artigos 659 e seguintes do CPC: 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. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de 

adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o 

formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, 

serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de 

arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de 

qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao juiz a nomeação do 

inventariante que designarem; II - declararão os títulos dos herdeiros e os 

bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - atribuirão valor aos 

bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. Ressalvada a hipótese 

prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos 

bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 662. No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa 

judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos 

herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor 

diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados 

ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de 

transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser 

a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 

aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Art. 663. A 

existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha 

ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o 

pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada 

pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente 

notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação 

dos bens a serem reservados. Art. 664. Quando o valor dos bens do 

espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário 

processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante 

nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, 

apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou o Ministério 

Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá 

laudo em 10 (dez) dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em audiência 

que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as 

reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o 

Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e 

pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa 

espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, 

relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária 

e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 

5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, o juiz julgará a partilha. Art. 665. O inventário 

processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Art. 

666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Art. 667. 

Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII 

e VIII deste Capítulo. Após as providências que cabem aos interessados, 

certifique-se a respeito do recolhimento dos impostos devidos, bem como 

a juntada da certidão negativa de débito da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal atualizadas. Mais. Intimem-se as requerentes, através 

de seu procurador, para a necessidade de cumprimento do disposto no 

art. 1.806 do Código Civil (escritura pública ou termo nos autos), para a 

validade da renúncia, no prazo de 10 (dez) dias (id. 26400148 e 

26400149). Remeta-se o feito à Procuradoria do Estado, em virtude do que 

prevê o § 2º, do art. 659, do CPC. Em seguida, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011969-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE DA PAIXAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA CUSTODIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1011969-45.2019.8.11.0002. 

CERTIDÃO- Decurso de Prazo (E) Impulsionamento Certifico que decorreu 

o prazo legal da parte requerida dia 13 de fevereiro de 2020 sem 

apresentação de contestação. Outrossim, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para 

manifestar o que entender de direito em 15(quinze) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, 

CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004111-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. A. F. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004111-60.2019.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, 

querendo, no prazo legal, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 

2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista 

Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005602-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. M. T. S. O. (AUTOR(A))

C. G. M. T. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FABIANA APARECIDA TENUTES SILVA OAB - 010.585.101-93 

(REPRESENTANTE)

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO DA SILVA OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/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 PJE- 1005602-05.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS REQUERENTES: CAIO GABRIEL MOREIRA TENUTES SILVA 

OLIVEIRA e DYEGO EDUARDO MOREIRA TENUTES SILVA representada 

por sua genitora DEBORA FABIANA APARECIDA TENUTES SILVA 

REQUERIDA: THYAGO DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Alimentos, movida por CAIO GABRIEL MOREIRA TENUTES SILVA 

OLIVEIRA e DYEGO EDUARDO MOREIRA TENUTES SILVA representada 

por sua genitora DEBORA FABIANA APARECIDA TENUTES SILVA, em 

desfavor de THYAGO DA SILVA OLIVEIRA, devidamente qualificados nos 

autos. Em decisão lançada no documento de ID n; 21266611, foi fixado 

alimento provisório em favor dos autores no valor equivalente e 1 (um) 

salário mínimo. Em manifestação lançada na petição de ID n. 28178910, a 

parte requerida pleiteia a reconsideração da decisão supra, sob o 

argumentando de que e pai de mais dois filhos e que o valor anteriormente 

fixado está além das suas possibilidades financeira. Junta certidão de 

nascimento de mais dois filhos, comprovante de rendimentos. É o relatório. 

Decido. Quanto ao pedido, em relação à diminuição do valor fixado na 

decisão de ID 21266611, verifico que a documentação juntada aos autos 

nos documentos de Ids. Ns. 27178916, 28178914, 28178913 e 28178912, 

(Certidão de nascimento de mais dois filhos e comprovação de 

rendimentos), a verba prestada em favor da parte requerida deve ser 

minorada, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade. Desse modo, 

presentes os pressupostos ensejadores ao acolhimento do requerimento, 

nos termos do artigo 4º da Lei 5478/68, DEFIRO o pedido para determinar a 

diminuição da pensão alimentícia devida à parte demandada, para o valor 

equivalente a 24,41 (vinte e quatro vírgula quarenta e um por cento) do 

salário mínimo, depositados em conta bancária ou entregues diretamente a 

genitora dos autores. 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. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

designo para o dia 06/08/2020, 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. §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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005602-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. M. T. S. O. (AUTOR(A))

C. G. M. T. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FABIANA APARECIDA TENUTES SILVA OAB - 010.585.101-93 

(REPRESENTANTE)

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO DA SILVA OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/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 PJE- 1005602-05.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS REQUERENTES: CAIO GABRIEL MOREIRA TENUTES SILVA 

OLIVEIRA e DYEGO EDUARDO MOREIRA TENUTES SILVA representada 

por sua genitora DEBORA FABIANA APARECIDA TENUTES SILVA 

REQUERIDA: THYAGO DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Alimentos, movida por CAIO GABRIEL MOREIRA TENUTES SILVA 

OLIVEIRA e DYEGO EDUARDO MOREIRA TENUTES SILVA representada 

por sua genitora DEBORA FABIANA APARECIDA TENUTES SILVA, em 

desfavor de THYAGO DA SILVA OLIVEIRA, devidamente qualificados nos 

autos. Em decisão lançada no documento de ID n; 21266611, foi fixado 

alimento provisório em favor dos autores no valor equivalente e 1 (um) 

salário mínimo. Em manifestação lançada na petição de ID n. 28178910, a 

parte requerida pleiteia a reconsideração da decisão supra, sob o 

argumentando de que e pai de mais dois filhos e que o valor anteriormente 

fixado está além das suas possibilidades financeira. Junta certidão de 

nascimento de mais dois filhos, comprovante de rendimentos. É o relatório. 

Decido. Quanto ao pedido, em relação à diminuição do valor fixado na 

decisão de ID 21266611, verifico que a documentação juntada aos autos 

nos documentos de Ids. Ns. 27178916, 28178914, 28178913 e 28178912, 

(Certidão de nascimento de mais dois filhos e comprovação de 

rendimentos), a verba prestada em favor da parte requerida deve ser 

minorada, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade. Desse modo, 

presentes os pressupostos ensejadores ao acolhimento do requerimento, 

nos termos do artigo 4º da Lei 5478/68, DEFIRO o pedido para determinar a 

diminuição da pensão alimentícia devida à parte demandada, para o valor 

equivalente a 24,41 (vinte e quatro vírgula quarenta e um por cento) do 

salário mínimo, depositados em conta bancária ou entregues diretamente a 

genitora dos autores. 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. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

designo para o dia 06/08/2020, 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. §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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009164-56.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM OAB - MT25762-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO ESPIRITA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO Vistos, Concedo 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária regido pelo 

procedimento do art. 719 e seguintes do Código de Processo Civil, onde 

SUELY MAGALHÃES DE OLIVEIRA, como interessada, pleiteia a 

nomeação de administradora provisória para a pessoa jurídica denominada 

UNIÃO ESPIRITA DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito privado, 

associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n. 03.933.401/0001-63, 

estabelecida na Rua São Francisco de Assis, n. 180, Centro de Várzea 

Grande-MT. Narra que a associação foi fundada em 26 de dezembro de 

1965, sendo que o mandato dos membros da diretoria ara de apenas um 

ano. Aduz que após a fundação não ocorreu eleição para nova diretoria 

tendo em vista que todos os membros da direção originário já faleceram, 

estando a entidade acéfala. O artigo 49 do Código Civil permite ao juiz 

nomeação de administrador provisório. “Artigo 49: Se a administração da 

pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer 

interessado, nomear-lhe-á administrador provisório.” Levando em 

consideração que os mandatos eletivos tiveram seu término há mais de 50 

(cinquenta) anos, nomeio provisoriamente SUELY MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, administradora da sociedade denominada “UNIÃO ESPIRITA DE 

VÁRZEA GRANDE” a qual deverá obedecer ao Estatuto e convocar no 

prazo estatutário novas eleições, até porque a sua atuação cessa tão 

logo seja outro indicado na forma do ato constitutivo. Cite-se o Ministério 

Público, pessoalmente, e os interessados por edital com prazo de 15 dias 

(Art. 721, CPC) para, querendo, que intervir no presente procedimento. 

Com ou sem manifestação do Ministério Público e dos interessados, estes 

citados por edital, façam-me os autos concluso para prolação da 

sentença. 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: 1005558-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. J. M. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-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.1005558-54.2017.8.11.0002. AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS. REQUERENTE: A.V.O.M., representada por sua genitora 

APARECIDA PEREIRA MATIAS. REQUERIDO: TULIO DE JESUS MORAES 

SILVA. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo Único do 

Artigo 693 do Código de Processo Civil, converto o rito do processamento 

pela Lei 5.478/68. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

02/4/2020, às 15 horas, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 

parte requerida em confissão e revelia. §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: 1005558-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. J. M. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-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.1005558-54.2017.8.11.0002. AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS. REQUERENTE: A.V.O.M., representada por sua genitora 

APARECIDA PEREIRA MATIAS. REQUERIDO: TULIO DE JESUS MORAES 

SILVA. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo Único do 

Artigo 693 do Código de Processo Civil, converto o rito do processamento 

pela Lei 5.478/68. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

02/4/2020, às 15 horas, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 

parte requerida em confissão e revelia. §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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017150-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL Vistos, Versam os autos 

sobre AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CUMULADA COM PARTILHA DE BENS que VALDEMIR MOREIRA, move em 

desfavor de JULIANA ALVES MADUREIRA, ambas qualificadas nos autos. 

Informa que conviveu com a requerida do final do ano de 2017 a janeiro de 

2019. Relata que do relacionamento não adveio o nascimento de filhos. 

Alega que durante a convivência adquiriram bens conforme descritos na 

inicial. Requer o reconhecimento e dissolução da união e partilha de bens. 

É o que merece relato. Decido. Recebo o feito como Ação Declaratória de 

União Estável. Proceda-se a nova autuação ao feito. Retifique-se junto ao 

Distribuidor. Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 

4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará no dia 02/4/2020 

às 15:30 horas (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se 

constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a 

partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do 

Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004483-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELI RODRUGUES DE SOUZA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE SOUZA PAULA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004483-77.2017.8.11.0002. 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Justificativa apresentada pelo executado. Oportunamente, autorizada 

pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à 

exequente para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente 

JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011369-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HINGRED MARIANE SILVA OAB - 061.870.241-50 (REPRESENTANTE)

CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA OAB - MT24252/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1011369-58.2018.8.11.0002. 

CERTIDÃO- Decurso de Prazo (E) Impulsionamento Certifico que decorreu 

o prazo legal do requerido dia 10 de julho de 2019 sem apresentação de 

contestação. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para manifestar o que 

entender de direito em 15(quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista 

Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002642-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BLESS SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

ARACELI MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

SAGA MALLS SPE 010 LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

para impugnar a contestação 25 de abril de 2017 EUCARIS TAQUES 

PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004943-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO MUTUO DOS MÉDICOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

 

PJE n. 1004943-59.2020.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004164-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004164-12.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ODILON FELIX EXECUTADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos... Defiro o pedido de levantamento do alvará em 

favor do credor, conforme requerido à Id. n° 26000147, devendo a Sr. 

Gestora expedir o necessário. Após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000575-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000575-12.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROMARIO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Defiro o pedido de levantamento do 

alvará em favor do credor, conforme requerido à Id. n° 26000687, 

devendo a Sr. Gestora expedir o necessário. Após, arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006915-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))
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PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GOMES DA SILVA (REU)

MARCIO ARRUDA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1006915-69.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos, Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARLENE 

GONCALVES DA SILVA Endereço: RUA PAPA JOÃO PAULO, 02, (COHAB 

C REI) Quadra 08, Rua Y - P Ricardo Jardim, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-280 POLO PASSIVO: Nome: MARCIO ARRUDA 

SILVA 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: Em 18/01/2007, após a venda de imóvel diverso em 

São Paulo em dezembro/2016, a autora adquiriu em Várzea Grande os 

direitos de aquisição de um imóvel residencial localizado na Rua Presidente 

Ricardo Jardim (Rua Y), nº 02, Quadra 68, Bairro Cohab Cristo Rei, com 

lote de 200mts², oriundo do programa denominado “PROFILURB/CRISTO 

REI” contrato CEF:01992. Referidos direitos sobre o imóvel foram 

adquiridos junto ao 2º requerido, mediante o pagamento da quantia de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) em favor do mesmo, sendo que toda 

negociação e o fechamento se operou por intermédio do 1º requerido, que 

é filho da requerente. Importante destacar que o imóvel pertence a 

Alexandre Pereira Barbosa, e chegou até o 2º requerido sucessivas 

aquisições que foram pactuadas por intermédio da lavratura de 

procurações e substabelecimentos, que conferem ao titular o direito de 

proceder a transferência do domínio em Cartório. Com a requerente não foi 

diferente, pois adquiriu os direitos do imóvel junto ao 2º requerido, 

mediante a lavratura de um substabelecimento de procuração, que foi 

outorgado em favor do 1º requerido, filho da requerente, cujos poderes 

dariam a azo à transferência da propriedade em favor da efetiva 

adquirente, qual seja a requerente. Não obstante o negócio através da 

família, na época da aquisição do direito sobre o bem a requerente teve a 

necessidade de retornar para cidade de São Paulo para tratamentos 

médicos e solucionar pendências de sua aposentadoria, o que se operou 

em 30/01/2007, pelo que adiou o procedimento de transferência do imóvel, 

que permaneceu sob os cuidados do 1º requerido sem qualquer 

desconfiança ou receio. Ainda em São Paulo, a própria requerente 

custeou a reforma necessária do imóvel, que foi conduzida pelo 1º 

requerido, e neste período foi franqueada a habitação da residência aos 

filhos, sobrinhos e netos, mas sempre com a autorização da “dona”, que é 

a requerente. Não obstante a utilidade do bem para a família, nunca se 

olvidou de que seus direitos aquisitivos pertenciam à requerente, até que 

surgiu um impasse no mês de maio/2017. Isto porque, em momento 

anterior, o 1º requerido sofreu um grave acidente, demandando o 

regresso da requerente para prestar-lhe cuidados e, neste momento, 

reassumiu seu imóvel, continuando a exercer sobre ele a posse mansa e 

pacifica, enquanto esperava o reestabelecimento do 1º requerido. Quando 

o 1º requerido estava melhor, a requerente mencionou a necessidade de 

se providenciar a transferência do imóvel, quando houve manifestação de 

resistência, porque o 1º requerido passou a afirmar que o imóvel lhe 

pertencia. Em decorrência de sequelas do sinistro que sofreu, o requerido 

passou inclusive a agir de forma violenta contra a requerente. As 

agressões culminaram com interferências da policia e até mesmo medidas 

protetivas, em decorrência do agravamento do estado do 1º requerido, 

que ameaça a requerente, inclusive de morte. Diante do negócio realizado 

de fato através do 1º requerido e de sua resistência em proceder à 

transferência, bem como do direito da requerente em ver consumada a 

aquisição da propriedade, mediante e a escrituração do imóvel, a autora 

busca através da presente ver reconhecido tal direito, bem como impor a 

obrigação de fazer no sentido de que o 1º requerido proceda à 

transferência dos poderes da sobredita procuração e substabelecimento 

em favor da requerente ou a quem a mesma indicar, com a anuência do 2º 

requerido. DECISÃO: Processo: 1006915-69.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARLENE GONCALVES DA SILVA REU: ROGERIO GOMES DA SILVA, 

MARCIO ARRUDA SILVA Vistos... Por verificar que o réu - MARCIO 

ARRUDA SILVA- está em lugar incerto e não sabido, Defiro nos termos do 

art. 246, IV do CPC, a citação da parte ré via edital. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CAMILA FERREIRA DOS SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, 17 de fevereiro 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. CFS

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007906-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JOSE RONDON (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1007906-11.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 8.230,28 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA Endereço: AVENIDA CIRÍACO CÂNDIA, 
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586, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-770 POLO PASSIVO: 

Nome: DOMINGOS JOSE RONDON 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, 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: A Autora é credora da importância líquida 

de R$ 6.616,80 (seis mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos), 

representado pelo Cheque nº. 000068, emitido pela Réu em 07/04/2016, 

pós-datado para 12/05/2016, conta corrente nº. 051603, da agência nº. 

1263, do Banco Bradesco S/A, situado à Av. Couto Magalhães nª. 1250, 

Centro de Várzea Grande - MT. (docs. anexo). Ocorre que a Autora 

efetuou o depósito dos cheques em sua conta corrente nº 25252, Ag. 

0046-9 do Banco Brasil S/A, porém o mesmo foi devolvido por 

insuficiência de fundos, alíneas 11 e 12, assentadas no verso do cheque. 

Inúmeras foram às vezes que a Autora tentou resolver amigavelmente 

esta pendenga, entrementes, todas as tentativas em receber seu crédito 

restaram infrutíferas. Assim, como não poderia deixar de ser, a Autora 

amarga o prejuízo causado pela inadimplência da Ré, perfazendo o 

montante de R$ 6.616,80 (seis mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta 

centavos), restando unicamente à possibilidade de ressarcimento através 

da propositura da presente demanda. DECISÃO: DESPACHO Processo: 

1007906-11.2018.8.11.0002. AUTOR(A): IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA 

REU: DOMINGOS JOSE RONDON Vistos... Por verificar que o réu está em 

lugar incerto e não sabido, defiro nos termos do art. 246, IV do CPC, a 

citação da parte ré via edital. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA 

FERREIRA DOS SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001685-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIVIANE RAMIRES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1001685-46.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 3.240,61 ESPÉCIE: 

[Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4193, 

4193, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-940 POLO 

PASSIVO: Nome: WIVIANE RAMIRES DA ROCHA 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, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor da ora 

Executado na quantia total de R$ 3.240,61 (três mil duzentos e quarenta 

reais e sessenta e um centavos), conforme prestações abaixo vencidas e 

atualizada (planilhas em anexo), fundada em títulos executivos 

extrajudiciais de crédito certo, líquido e exigível, o qual segue em anexo, 

qual seja, contrato particular de prestação de serviços, devidamente 

assinado e com 02 (duas) testemunhas, bem como documentos que 

comprovam que o serviço foi devidamente prestado – Histórico Escolar, 

todos em anexos. Segue abaixo Planilha dos valores em aberto do titulo 

executivo extrajudicial em questão, no valor atualizado de R$ 3.240,61 

(três mil duzentos e quarenta reais e sessenta e um centavos). DECISÃO: 

Processo: 1001685-46.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: SENAI - SERVICO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EXECUTADO: WIVIANE 

RAMIRES DA ROCHA Vistos... Por verificar que o réu está em lugar incerto 

e não sabido, Defiro nos termos do art. 246, IV do CPC, a citação da parte 

ré via edital. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA FERREIRA DOS 

SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 17 de 

fevereiro 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 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o 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: 1004678-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE PINHO NOVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004678-57.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): JULIANE DE PINHO NOVO REU: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A Vistos... Determino a intimação 

da parte autora, para que emenda a inicial, oportunidade em que deverá 

elucidar os fatos, explicando quem efetivamente morava no imóvel objeto 

desta ação, e o porquê do contrato de locação juntado à Id. nº 29159673 

estar no nome de sua genitora, que é terceira estranha à lide. Para tanto, 

concedo prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005075-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR BATISTA PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR HENRIQUE GRION MATOS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005075-19.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELOIR BATISTA PEDROSO REU: WALDEMAR HENRIQUE 

GRION MATOS Vistos... Emende a autora a inicial, juntando aos autos a 

planta do imóvel que deverá compreender a região onde está localizado, 

os logradouros que o cercam, bem como a identificação dos imóveis 

confrontantes e seus proprietários e memorial descritivo da área discutida, 

no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1019794-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MACIEL PROVENZANO SOUZA (AUTOR(A))

ADELSON MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIRA BOTURA REZENDE (REU)

SEBASTIÃO MANTUAN REZENDE (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1019794-40.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADELSON MARTINS DE SOUZA, EDNA MACIEL PROVENZANO 

SOUZA REU: ZULMIRA BOTURA REZENDE, SEBASTIÃO MANTUAN 

REZENDE Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que não se 

discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova 

o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação; 

Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a expedição de 

edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. 

Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem 

como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à 

pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012197-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MILTON DE OLIVEIRA LEANDRO - ESTRUTURA DE FERRAGENS - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1012197-20.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): IVO MILTON DE OLIVEIRA LEANDRO - ESTRUTURA DE 

FERRAGENS - ME REU: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos... A nova 

lei processual permite o parcelamento das custas e taxas processuais, 

bem como para um ato específico, desonerando, assim, aqueles que 

possuem capacidade financeira sem, entretanto, lhes prejudicar sua 

subsistência. Diante disto, defiro o parcelamento das taxas e das custas 

processuais em 06 parcelas mensais (CPC, art. 98, § 6º, CNGC, art. 468, 

§7º). Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do 

NCPC). Com o cumprimento integral, certifique o cartório e remetam-se 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003157-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MABEL MONICA CAMPOS MAYER VICENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003157-77.2020.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: 

MABEL MONICA CAMPOS MAYER VICENTE Vistos... Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 216 de 395



reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001986-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO EISTEDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS MARQUES SENA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001986-85.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): SILVANO EISTEDT REU: ROBERTO CARLOS MARQUES SENA 

Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou 

documento que comprove a mora do réu, portanto, hei por bem em 

oportunizar prazo de 15 (quinze) dias para que o faça, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005150-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005150-58.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO DE SOUZA LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos... Em se tratando de ação 

movida em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, há que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão 

goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, 

nos termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005159-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTOMIRIO CARDOSO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005159-20.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALTOMIRIO CARDOSO DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004779-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M WEIMER - EPP (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004779-94.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A REU: M WEIMER - EPP 

Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006525-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

ADENIL DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

ANA MARIA DE ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

ELIZABETE LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA (AUTOR(A))

SEBASTIAO BENEDITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SILVIO CURVO DE MORAES (AUTOR(A))

NILSON TERTERELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCOS ALBERTO GAZETA (AUTOR(A))

ELIETE BOTELHO DE CAMPOS (AUTOR(A))

AIRTON ALVES REZENDE (AUTOR(A))

MARLI ELISABETHE RIHL LEONTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006525-31.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADENIL DOS SANTOS FERREIRA, ADELIR MARIA DA CRUZ, 

MARLI ELISABETHE RIHL LEONTINO, AIRTON ALVES REZENDE, ELIETE 

BOTELHO DE CAMPOS, MARCOS ALBERTO GAZETA, NILSON 

TERTERELHO DOS SANTOS, SILVIO CURVO DE MORAES, SEBASTIAO 

BENEDITO DE OLIVEIRA, ELIZABETE LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA, 

ANA MARIA DE ALMEIDA LIMA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A Vistos... Providencie 

a Sra. Gestora a correção do polo ativo, para constar somente ADELIR 

MARIA DA CRUZ. 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 
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conciliação/mediação para o dia 25/03/2020, às 13:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004390-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE FRANCA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004390-12.2020.8.11.0002. 

AUTOR: VALNICE FRANCA DE OLIVEIRA REU: PAGSEGURO INTERNET 

LTDA Vistos... 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. Por trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

LUCRO CESSANTES para determinar que os réus providenciem o 

fornecimento de uma nova LEITOR PÓS S920 NACII (MODERNINHA PRO), 

recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

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

processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora em 2018 adquiriu dos réus uma maquineta 

denominada Moderninha PRO, sendo que em setembro de 2019 a 

maquineta apresentou problemas na bateria, o que motivou o contato para 

o devido conserto, visto os 05 anos de garantia. No entanto, após o envio 

da maqueta para o conserto em setembro/2019, até o momento as 

requeridas não a devolveram, tampouco deram uma nova, o que vem 

causando prejuízos à autora, visto ser microempreendedora, e o uso da 

maquineta é essencial no recebimento de suas vendas. O CDC (Código de 

Defesa do Consumidor), traz uma garantia estabelecida obrigatoriamente, 

ou seja, além da garantia dada pela empresa (geralmente de 01 ano), 

podendo ser estendida (chamada garantia estendida), existe uma garantia 

inerente a vontade da empresa, independendo de contrato estabelecido 

entre comprador e vendedor. O art. 18 do CDC, obriga o fornecedor e o 

fabricante, a sanar o defeito do produto, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da data da reclamação. E como relatado pela autora, mesmo depois 

de apresentado o defeito no produto adquirido, e enviada para conserto 

(Id. nº 29063440 - Pág. 1), até o momento não houve movimentação por 

parte da parte requerida. Tais elementos evidenciam a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. Sobre o tema entende a jurisprudência; DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA EM LOJA VIRTUAL. 

NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. PRETENSÃO 

CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS, CONDENANDO A PARTE RÉ A ENTREGAR OS PRODUTOS, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA 

FIXADA EM R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) E A PAGAR R$ 5.000,00 

(CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 1. Produtos adquiridos 

que não foram entregues até a presente data. 2. Encerramento das 

atividades comerciais não comunicada ao consumidor. 3. Hipótese de 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 4. Frustração da 

legítima expectativa da autora. 5. Dano moral in re ipsa. 6. Verba 

compensatória reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

00003309020158190058 RIO DE JANEIRO SAQUAREMA 1 VARA, Relator: 

WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 30/08/2017, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

04/09/2017). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual esta na possibilidade de 

ficar sem sua maquineta, ficando impedido de desenvolver suas 

atividades laborativas (vendas), vem gerando prejuízos ao autor, 

configurando o segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DISSO, 

CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR a 

intimação dos réus, para que providenciem a entrega de um novo LEITOR 

PÓS S920 NACII, (MODERNINHA PRO) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), para 

cada dia de atraso na entrega, válidos por 30 dias. Em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

25/03/2020, às 16:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004931-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE ALVES OAB - 158.873.108-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004931-45.2020.8.11.0002. 

REPRESENTANTE: JOSE HENRIQUE ALVES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 
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art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/1968175-8 e que o requerido emitiu 01 fatura de R$ 411,66 

(quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos) conforme 

documento juntado à Id. 29250011 - Pág. 2, valor esse muito alto se 

comparado aos outros meses, e que o não pagamento ensejaria no corte 

da energia elétrica. A respeito disso, o artigo 39 do Código de Defesa do 

Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é considerada como prática 

abusiva elevar sem justa causa os preços de produtos e serviços. As 

alegações constantes da peça inicial se mostram verossímeis, autorizando 

que se possa deduzir a lógica dos fatos no sentido da configuração do 

defeito no serviço, consubstanciado, na cobrança de valor indevido, a 

partir da verificação de irregularidade no medidor, apurada unilateralmente 

pelo réu. Cumpre esclarecer que a Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe 

no artigo 72, entre outras providências a serem tomadas ao se constatar a 

ocorrência de irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante 

no inciso I, mas também das medidas previstas nos incisos II e III, que 

determinam que a concessionária deve promover perícia técnica, a ser 

realizada por terceiro legalmente habilitado, e implementar outros 

procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade. Neste 

caso a Energisa atua em desacordo com os preceitos legislativos, ao 

exigir do cliente, pagamento de suposta multa por irregularidade em sua 

unidade consumidora, mediante perícia realizada de forma unilateral pelo 

réu. A princípio, cumpre ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre 

o fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo 

possível a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos 

de inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 

456, de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL. Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo 

não pode ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público 

tem outros meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de 

meios coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor 

a pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante 

da controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da UC 6/1968175-8, 

pertencente a autora, em razão da discussão judicial quanto à validade da 

cobrança da fatura de Id. nº 29250011 - Pág. 2. II – Suspenda cobrança 

da fatura de Id. nº . 29250011 - Pág. 2, em razão da discussão judicial de 

sua validade. III - Que a concessionária se abstenha de negativar o nome 

da parte autora, em relação à fatura aqui discutida (Id. nº . 29250011 - 

Pág. 2), sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. Por ser 

medida de urgência, determino que seja cumprido por Oficial Plantonista. 

Com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25/03/2020, às 15:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por oficial, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004990-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES CIVARDI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BARRILI BUSATO OAB - RS42124 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004990-33.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: TRANSPORTES CIVARDI LTDA - EPP LITISCONSORTES: HDI 

SEGUROS S.A. Vistos... Designo audiência para inquirição da testemunha 

para o dia 07/04/2020, às 15:00 horas. Oficie-se ao Juízo deprecante para 

as comunicações de praxe, informando ainda a data e horário da 

audiência. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GONCALVES DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000369-90.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONSTRUTORA PACTO LTDA REU: CLEITON GONCALVES DE 

MORAES Vistos... Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 25/03/2020, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 
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ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito 

isso, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004972-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SILVA DE JESUS OAB - 667.937.691-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004972-12.2020.8.11.0002. 

REPRESENTANTE: ELIZABETH SILVA DE JESUS REU: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos... 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 25/03/2020, às 15:00 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) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018863-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CR ORION LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA OAB - 363.437.818-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO CIRINEU DE ALMEIDA SILVA (REU)

LUANA LOUZADA SILVA (REU)

SCA SILVA CUIABA SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018863-37.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CR ORION LTDA - ME REPRESENTANTE: CLAUDIONOR 

GALDINO DA SILVA REU: SCA SILVA CUIABA SERVICOS PARA 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, SIMAO CIRINEU DE ALMEIDA SILVA, 

LUANA LOUZADA SILVA Vistos... Trata-se AÇÃO DE DESPEJO c/c 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS e DEMAIS ENCARGOS c/c CONCESSÃO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARTE” proposta por CR 

ORION LTDA - ME em desfavor de ROMILDO FERNANDES DA SILVA na 

qual alega, em síntese, inadimplência no pagamento de aluguel no 

montante R$ 20.154,55 (vinte mil cento e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos). Para antecipação dos efeitos da tutela, 

devem estar demonstrados os requisitos legais específicos, quais seja, a 

prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, previstos no art. 

300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, vê-se que o contrato de locação firmado entre 

os litigantes (Id. nº 28952930) com início em 01/08/2018 e término em 

31/07/2019, sendo locado ao preço mensal de R$ 6.950,94 (seis mil 

novecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos). No entanto, 

desde julho de 2019 não houve mais pagamento de valores, gerando 

inadimplência no pagamento de aluguel, totalizando o montante de R$ 

20.154,55 (vinte mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos). A inadimplência no pagamento de alugueres é elemento a 

autorizar a concessão de liminar de despejo independentemente de 

motivo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, considerando 

que o contrato não prevê nenhuma das garantias previstas no art. 37, da 

referida Lei, o que comprova o segundo requisito autorizador da medida. 

Ainda, as notificações de Id. nº 26730587- Pág. 1 comprova a mora e faz 

presumir que o réu não mais deseja cumprir suas obrigações contratuais, 

ocupando o bem sem pagar contraprestação. Assim, tais elementos 

comprovam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. Relativamente ao perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, também vejo demonstrada, 

pelo fato do réu estar usando o imóvel sem pagar qualquer prestação ao 

autor, o que vem lhe causando grandes prejuízos. Dessa forma, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando que o réu/locatário seja 

intimado a desocupar o imóvel objeto do instrumento contratual de Id. 

26464966 - Pág. 1-2 no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de 

mandado de despejo. Dito isso, para efetivação da ordem e por tratar-se 

de medida inaudita altera parte, determino que o autor preste caução, em 

valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (Lei n.º 8.245/91, art. 59, § 

1º), mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. Com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

12/02/2020, às 14:00 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. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000265-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))
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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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000265-69.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ORDILEY NOBRE DE 

ALMEIDA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de OI S.A, 

(Brasil Telecom), também qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte: Dos autos se extrai que o autor fora contratar com a própria 

requerida e descobriu não ser possível ante uma restrição interna no 

cadastro dos inadimplentes por uma suposta dívida no aporte de 

R$1.083,44(um mil, oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), 

referente ao contrato nº 5092543772458. Salienta que, desconhece 

qualquer valor cobrado e desconhece também o contrato ora informado. 

Aduz que, tentou resolver a celeuma de forma administrativa e que ao 

procurar a requerida esta informou que se caso o requerente não adimplir 

a dívida seus dados serão levados aos órgãos de proteção ao crédito. 

Ante o exposto o autor requer: tutela antecipada, seja a ré intimada para 

que abstenha de inserir o nome do autor no rol dos maus pagadores, seja 

deferido as benesses da gratuidade da justiça em favor do autor, requer 

no mérito seja reconhecida a falha na prestação do serviço sendo por 

ocasião declarada a inexistência do débito discutido, seja a requerida 

condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no aporte de R$ 

3.520,00, requer seja ainda a requerida condenada a indenizar o autor por 

dano moral no aporte não inferior à R$ 2.000,00 (dois mil reais). Com a 

peça inicial o autor fez juntada de documentos pessoais, procuração, 

declaração de rendimentos, comprovante de endereço, fatura como 

comprovante de restrição interna, extrato do SPC sem restrição e contrato 

efetivamente celebrado. Recebi a petição inaugural, deferi a tutela 

conforme o requerido, bem como determinei a citação da requerida. 

Devidamente citada e tempestivamente a requerida protocolizou sua peça 

de defesa. Na sua contestação a requerida e sede de preliminar faz 

impugnação ao pedido de justiça gratuita do autor uma vez que o mesmo 

não procedeu a juntada de qualquer documento hábil para provar tal 

necessidade. Alega a litispendência uma vez que existe outros processos 

com o mesmo pedido contra a mesma parte e mesma causa de pedir. 

Requer ainda a parte requerida seja reunido os processos informados 

alega estar presente todos os quesitos da prevenção e conexão. Aduz 

ser necessário a aplicação da multa prevista no artigo 334 §8º CPC, uma 

vez que o autor não compareceu na audiência e tampouco justificou sua 

ausência, alega ainda que em que pese o autor ter juntado uma ata de 

audiência comprovando esta refere-se a outras partes e afirma ainda o 

autor ter mais de um patrono habilitado para defender os interesses do 

autor. Afirma, a requerida ter procedido no exercício regular do direito uma 

vez que o autor contratou os serviços da reclamada inclusive o terminal 

telefônico fora instalado no endereço residencial do autor. Salienta que, 

com relação ao terminal ora falado este teve algumas contas pagas. Alega 

não existir motivo para que a requerida venha a ser condenada em dano 

moral uma vez que não ocorreu a negativação dos dados do autor em 

nenhum cadastro de inadimplente. Ao final requer seja a parte autora 

intimada a comprovar sua condição econômica, requer ainda seja todos os 

pedidos julgados improcedentes. Com a peça de defesa a requerida 

juntou: telas sistêmicas, faturas comprovando o uso do terminal telefônico 

e contrato de prestação de serviços devidamente assinado. O requerente 

a tempo fizera juntada de impugnação a contestação arguindo que, as 

alegações da requerida não merecem prosperar, afirma ainda que não 

estão presentes os quesitos da litispendência e requer sejam julgados 

improcedentes os pedidos da requerida e julgados procedentes os 

pedidos do autor. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta 

ação antecipadamente. Cumpre ressaltar que o magistrado tem o 

dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de 

provas ao constatar que as provas documentais acostadas aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento. 

Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa. Assim, em 

regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de 

direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para 

julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos 

elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide. Com 

efeito, a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em 

torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto 

que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a 

solução jurídica à demanda. A proposito colaciono o entendimento 

alicerçado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Para dar correta solução jurídica ao litígio. O juiz pode dispensar a 

produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, 

conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure 

supressão do direito de defesa das partes. Estando os fatos 

demonstrados por documentos, desnecessário a dilação probatória" 

(TJMT - Ap 58294/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 

01/08/2016) DOS FATOS Trata-se de Ação Declaratória c/c Danos Morais, 

alegando a autora que não possui débitos com o réu por não possuir 

relação comercial, sendo indevida a cobrança aventada pela requerida. 

Após análise dos fatos e provas, entendo que a pretensão inaugural não 

deve prosperar. O autor Irresigna-se contra os valores cobrados e com a 

possibilidade de seu nome ser tombado no cadastro dos inadimplentes por 

suposto débito de R$1.083,44(um mil, oitenta e três reais e quarenta e 

quatro centavos), que diz não reconhecer pela ausência de contratação. 

Ao ofertar sua contestação o réu trouxe aos autos telas sistêmicas 

produzidas de forma unilateral indicando utilização regular por alguns 

meses. Mostrou ainda que o endereço das faturas do telefone usado é o 

mesmo do local onde a autora reside e apresentou na peça inicial. Mostrou 

mais, logrou êxito em localizar e trazer tempestivamente aos autos o 

contrato cujo qual ensejou a famigerada contratação dos serviços. Ainda 

que o autor negue conhecer a origem do débito, os elementos dos autos 

levam-me a concluir de forma diversa, ou seja, o autor efetivamente firmou 

contrato de prestação de serviços telefônicos com a requerida, vindo 

posteriormente a juízo, de maneira falaciosa, arguir não ter mantido 

relação comercial. Outrossim, diante da alegação de inexistência de débito 

e considerando a documentação juntada nos autos pelo réu, que 

efetivamente comprova a contratação, caberia à autor a contraprova e 

afastamento desses elementos, o que, contudo, não se desincumbiu, 

deixando de produzir qualquer prova do alegado. Talvez a parte tenha 

ingressado com a presente demanda por não ter tido condições de liquidar 

o débito que diga se trata se de uma valor acessível ao homem médio 

R$1.083,44(um mil, oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). 

Talvez, simplesmente para obter tutela jurisdicional para afastar a 

restrição de crédito, ou, ainda, para obter indenização, imaginando que a 

instituição prestadora dos serviços telefônicos, por volume de 

documentos ou descontrole em seus arquivos, não obteria em tempo hábil 

os documentos para defender-se, o que, lamentavelmente, tenho visto à 

exaustão nos últimos tempos. Contudo, por qualquer ótica que analise a 

conduta da autora, por certo agiu em total má-fé, utilizando o Judiciário 

para obter ilegal provimento para declarar inexistente débito que assumiu, 

utilizou e realizou, induzindo, de forma escancarada e fraudulenta, a erro 

o juízo, devendo sua conduta ser severamente punida, na forma do art. 

79, do NCPC. Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou inter-veniente. DAS PROVAS O demandante 

desta celeuma apresenta como prova o extrato com comprovante de 

restrição interna, apresenta ainda extrato do SPC/SERASA não contendo 

inscrição tombada naquele famigerado cadastro, apresenta ainda a titulo 

de provas um suposto contrato, em que pese divergente do questionado 

cujo qual contem a dívida ora em baila. A parte requerida apresenta em 

sua peça de defesa as telas sistêmicas bem como o contrato devidamente 

assinado pelo autor, apresenta comprovante de uso do terminal telefônico 

comprovando assim a relação jurídica que mantem com o requerido. DA 

ALEGADA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA O ponto de prova nesta demanda 

reside na existência ou não de dívida (“AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO 

DE LIMINAR DE TUTÉLA ACAUTELATÓRIA”) que pudesse dar guarida à 

anotação de restrição no nome da autora no Serasa e SPC e, 

conseqüentemente, eventual condenação por perdas e danos por 

anotação indevida. Na inicial, consignou o autor que jamais manteve 

qualquer relação com o réu concernente a tal contrato ou seja ao contrato 

nº 5092543772458. Malgrado as assertivas do autor, tenho que se trata 

de verdadeira confissão à aventura jurídica que engendrou em desfavor 

do réu. Saliento, também, conforme alega o autor em sua inicial que utiliza 
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dos serviços da requerida. Mesmo e que pese outro contrato tens com a 

requerida. A autora não disse em sua inicial que a dívida poderia ter sido 

originada por documentos extraviados. Mas se caso tivessem sidos 

extraviados caberia o autor tomar providencias registrando um boletim de 

ocorrência em delegacia especializada bem como notificar a requerida 

acerca de tal ocorrência, aliás é isso o que se recomenda e que deve ser 

feito para evitar aborrecimentos futuros. Mas, no entanto não se extrai 

dos autos qualquer menção a esse respeito. Com relação à má-fé, cediço 

que ela não é presumida, mas deve ser comprovada. In casu, a própria 

autora provou seu intento de litigar em má-fé, induzindo este juízo a erro e 

faltando com a verdade e, por isso, deve assumir as penas por seus atos. 

Nesse sentido é a jurisprudência: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO 

DE SEU DIREITO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALOR 

FIXADO A TÍTULO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. I - Desincumbindo 

o autor do ônus probatório concernente a fato constitutivo de seu direito, 

impõe-se a improcedência do pleito exordial, nos termos dos artigos 333, I 

e 396 da legislação processual civil. II - Se dos autos resultar demonstrada 

a alteração da verdade dos fatos, protelando o cumprimento de obrigação 

regularmente constituída, o pedido há de ser julgado improcedente, com a 

condenação em litigância de má-fé. III - Não havendo condenação de 

mérito, os honorários do advogado são fixados nos termos do par. 4º, do 

art. 20, do CPC. Apelo conhecido e improvido."(Apelação Cível nº 

67396-4/188 (200201982999), 4ª Câmara Cível do TJGO, Goiânia, Rel. 

Des. Borges de Almeida. j. 27.02.2003, unânime, DJ 25.03.2003). DA 

AUSENCIA DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO A justificativa trazida aos 

autos pelo autor por ocasião da sua ausência na audiência de conciliação 

não é forte o suficiente para me convencer a afastar a aplicação da multa 

por não comparecimento na solenidade devidamente designada. Assim o 

sendo hei por bem indeferir o pedido de justificação e reconhecer as 

argumentações da requerida no que tange a tal discussão. Vejamos: 

“Conforme se verifica, não houve comunicação prévia acerca do não 

comparecimento à audiência, e segundo se constata na ata de audiência 

trabalhista acostada ao feito (ID 12703877), atinente ao processo nº 

0000072- 60.2018.5.23.0108, realizada no dia 13/04/2018, são de 

pessoas estranhas ao feito, bem como, consta mais de um patrono 

habilitado do feito, não justificando a ausência da parte e patrono, 

portanto, a aplicação da referida multa medida de que se impõe”. Art. 334. 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 8º O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado DO PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Demonstrada a origem da dívida e a 

tentativa da autora em locupletar-se ilicitamente, faltando com a verdade 

que deve servir de norte para todos os litigantes nos processos judiciais, 

perde-se o objeto à condenação do réu ao pagamento de indenização por 

danos morais, pois não existe dano e, conseqüentemente, culpa e nexo 

causal a ensejar o arbitramento da verba condenatória. Neste particular, 

saliente-se que o autor não se desincumbiu a contento do ônus de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Com efeito, não houve 

qualquer ilícito. A requerida cumpriu o ônus que lhe incumbia, e que a 

cobrança ora questionada pelo autor se deu no exercício regular do direito 

de cobrança por inadimplência, o que afasta o pedido em condenação por 

dano moral. Aliás, o art. 188 do Código Civil dispõe: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido; (...)” Sobre este dispositivo leciona 

Maria Helena Diniz: “Atos lesivos que não são ilícitos: Há hipóteses 

excepcionais que não constituem atos ilícitos apesar de causarem danos 

aos direitos de outrem, isto porque o procedimento lesivo do agente, por 

motivo legítimo estabelecido em lei, não acarreta dever de indenizar, 

porque a própria norma jurídica lhe retira a qualificação de ilícito. Assim, 

ante o artigo sub examine não são ilícitos: a legítima defesa, o exercício 

regular de um direito e o estado de necessidade. (...) Exercício regular de 

um direito reconhecido: Se alguém no uso normal de um direito lesar 

outrem não terá qualquer responsabilidade pelo dano, por não ser um 

procedimento ilícito.” (Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, 

Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186). Nesse contexto, à vista da 

inequívoca contratualidade e da inadimplência da apelante, hialino está que 

a empresa recorrida não praticou qualquer ilicitude, ao revés, agiu no 

exercício regular de direito quando promoveu a questionada negativação. 

DA ATUAÇÃO DO PROCURADOR DO AUTOR Reconhecida a litigância de 

má-fé do autor, não me parece crível que seu procurador tenha sido 

ludibriado pela parte constituinte, pois a má-fé da parte consta da própria 

inicial, quando o autor afirma fatos serem de seu direito. Como operador 

do Direito, função constitucionalmente reconhecida e de vital importância 

para a soberania e aplicação da Justiça, vejo que o modus laborandi do 

causídico é questionável e, ao menos, censurável, devendo também ser 

responsabilizado por suas atitudes, ao tentar induzir de forma leviana este 

juízo a erro. Seus atos, além de ferir o disposto nos arts. 2o, parágrafo 

único, VI e VII, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB, são 

passíveis de censura pelo Judiciário, na forma do art. 80, V, do CPC, 

quando proceder de forma temerária em qualquer ato, o que verifico no 

caso em tela. Art. 2º O advogado, indispensável à administração da 

Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos 

humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da 

Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em 

consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe 

são inerentes. VI - estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação 

entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de 

litígios; VII - desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar 

de viabilidade jurídica; Art. 80.NCPC/2015 Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; Ex positis: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Em decorrência, REVOGO a tutela de ID. N 11568870, CONDENO o 

autor ao pagamento de multa de 2% sobre o valor pretendido por ausência 

injustificada na audiência de tentativa de conciliação. CONDENO o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 20% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, 

com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[1]. Custas processuais pelo autor, 

cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. 

CONDENO o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81). 

Não havendo interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT, 14 de 

fevereiro de 2020 Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 3o Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as 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 do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004234-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004234-63.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JANAINA SOUSA CARDOSO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por JANAINA SOUSA CARDOSO em desfavor SEGURADORA LÍDER S/A. 

Informa a devedora à Id. n° 29070171 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se a credora à Id. n° 29277984 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se a credora como satisfeita, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor da 

credora, conforme requerido à Id. n° 29277984, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 222 de 395



partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1013626-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA RJ DIESEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1013626-22.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MECANICA RJ DIESEL LTDA - ME REU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos... Trata-se de AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇAO DE DOCUMENTOS proposta por MECÂNICA RJ 

DIESEL LTDA. ME em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE MT, objetivando a exibição do contrato original assinado entre as 

partes. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Com o advento e 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) as 

medidas cautelares do Código revogado deixaram de existir, dentre elas, a 

cautelar de exibição de documentos. Insta realçar, que, por opção 

legislativa, a medida exibitória continuou no NCPC agora no livro I, capítulo 

XII, seção VI, artigos 396 a 404, propriamente no capítulo de provas. À 

guisa disso, tanto a doutrina, como uma parte da jurisprudência, entende 

que não existe mais a possibilidade desta medida ser intentada de forma 

autônoma e satisfativa, em interpretação da norma. Assim, o 

reconhecimento de que a autora é carecedora de ação, por ausência de 

necessidade de propor a presente demanda é claro, já que sua pretensão 

pode ser almejada por incidente processual. Sobre o tema entende a 

jurisprudência; AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR DOCUMENTO Pleito de 

exibição Processo julgado extinto sem resolução do mérito nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do CPC - Recurso interposto pelo autor - Falta de 

interesse de agir - Em que pese ter sido denominada ação de obrigação de 

dar, verifica-se que se trata de ação de exibição de documento - O Código 

de Processo Civil de 2015 não prevê procedimento autônomo para essa 

finalidade - Exibição que deve ser requerida em incidente do processo 

principal ou em produção antecipada de prova - Inadequação da via eleita 

- Falta de interesse de agir configurado Vício insanável Carência de ação 

caracterizada Processo julgado extinto nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil Sentença mantida por outro fundamento - 

RECURSO NÃO PROVIDO. TJSP; Apelação 1010368-76.2017.8.26.0577; 

Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 25/05/2018; Data de Registro: 25/05/2018. DIANTE DO 

EXPOSTO, face à escolha equivocada de procedimento para o caso em 

questão, JULGO O AUTOR CARENTE DE AÇÃO ante a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, declarando o processo extinto sem julgamento do mérito, na 

forma do art. 485, IV do CPC. Feito novo, sem custas finais. Por não ter 

sido formada a relação processual, deixo de arbitrar honorários 

advocatícios. Decorrido o prazo e não havendo manifestação da parte, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005488-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005488-03.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA SOLANGE FERREIRA REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE proposta por MARIA 

SOLANGE FERREIRA, qualificado nos autos em face de LOJAS 

AMERICANAS S/A, também qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia 

o seguinte: Extrai se do caderno processual que, a autora visualizou no 

sitio da empresa ré que esta estaria em promoção, mais precisamente a 

venda de aparelhos celulares e no caso em tela a autora se interessou 

pelo aparelho SANSUNG GALAXY J5 PRIME, cujo valor era de R$ 699,00 ( 

seiscentos e noventa e nove reais) ao qual no anuncio da requerida 

estava a venda em 10 vezes sem juros. Relata que na data de 11 de junho 

de 2018 compareceu numa das lojas da requerida na cidade de Várzea 

Grande –MT e logrou êxito em verificar que o referido aparelho ainda 

estava na promoção. E, na ocasião acabou por adquiri o aparelho celular. 

Ressalta que, optou por pagar em 8 vezes, visto que não gostaria de 

pagar o valor das parcelas por um período tão longo. Aduz que, ao 

receber a fatura da compra ou seja a fatura do cartão de crédito fora 

surpreendida pela cobrança excessiva de juros, pois a compra fora 

acertado que seria a quantia de R$ 87,37 (oitenta e sete reais e trinta e 

sete centavos) e a fatura veio no valor de R$ 96,84 (noventa e seis reais 

e oitenta e quatro centavos), acrescida de juros de R$38,39 (trinta e oito 

reais e trinta e nove centavos), relata que também percebeu a presença 

de IOF no aporte de R$ 9,67 ( nove reais e sessenta e sete centavos). 

Salienta que a o valor relativo aos juros de R$ 38,39 (trinta e oito reais e 

trinta e nove centavos) relativo aos juros será acrescido e cada uma das 

oito parcelas, totalizando um valor final de R$ 1.091,15 (um mil e noventa e 

um reais e quinze centavos), e, não está em conformidade conforme 

anunciado pela requerida. Alega que, inconformada com as cobranças 

fora do pactuado tentou resolver a celeuma por via administrativa e não 

logrou êxito em sua odisseia. Ao final requer: 1- Antecipação de tutela, 2 – 

Repetição do indébito, 3 – Indenização por dano moral sendo a requeria 

condenada a indenizar a autora no aporte de R$ 15.000,00 ( quinze mil 

reais), 4 - Aplicação da Inversão do Ônus da Prova, 5 - A supensão da 

cobrança de juros e iof nas parcelas seguintes, 6 – Seja declarada a 

inexistência do débito no montante de R$ 392,15 (trezentos e noventa e 

dois reais e quinze centavos), 6 – A condeação da requerida em devolver 

em dobro o valor pago até então das prestações do celular o que perfaz a 

quantia deR$ 784,30 ( setecentos oitenta e quatro reais e trinta centavos). 

Com a inicial a autora juntou, procuração, comprovante de endereço, 

comprovante da propaganda da requerida e a fatura do cartão de crédito. 

Recebi a peça inicial, deferi a tutela conforme requerido, determinei ainda a 

citação da requerida, bem como, fora designado a audiência de tentativa 

de conciliação e mediação. Devidamente citada a requerida 

tempestivamente protocolizou sua peça de defesa. Em sede de preliminar 

a requerida tomba a tese de ilegitimidade passiva da autora Lojas 

Americanas, afirmando que não contribuiu de forma alguma para causar 

supostos danos a reclamante, afirma ainda que não tem participação na 

elaboração dos juros e demais encargos. Afirma ainda que, os 

documentos acostados na peça inicial não provam nada e não se prestam 

para fim de provas. Ao final requer seja julgado totalmente improcedentes 

os pedidos elencados na peça inicial. Com a peça de defesa a requerida 

fez juntada de procuração, substabelecimento e documentos constitutivos 

da empresa requerida. Após a juntada da contestação a requerida fez 

juntada de impugnação a peça de defesa da requerida. Alegou a 

requerente o descumprimento da medida liminar imposta a requerida e ao 

final requer a aplicação e execução da multa conforme determinado na 

decisão eu concedeu a tutela antecipada. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO 

E DECIDO Muito embora as provas se destinem ao processo, no que 

dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz 

analisar a sua suficiência. No entanto Julgo esta ação antecipadamente 

por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu 

convencimento. Neste sentido: “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 
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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). A doutrina também soa neste sentido,” in verbis”: 

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a 

instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo 

controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito 

desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental 

suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante 

outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, 

Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – 

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 artigo 355, I do 

CPC Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas; (negritei) Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela antecipada inaudita altera pars em que a autor pleiteia indenização 

por danos morais bem como seja declarada a inexistência do débito 

cobrado a maior com incidência de juros e IOF, não pactuados por ocasião 

de realização de negocio jurídico para aquisição de um aparelho celular. 

As argumentações do autor, de que a compra fora realizado de tal forma e 

que a cobrança se deu de forma diversa ao pactuado, merecem 

prosperar. Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a 

ré a defender-se, deveria ter apresentado em sua defesa, assim como, na 

instrução, provas inequívocas de que a contratação da dívida e/ou o 

negócio jurídico fora pactuado de forma diversa do alegado na peça inicial. 

Ora, em se tratando de uma afirmativa da parte de que não realizou tal 

contratação, caberia à empresa comprovar que sim e mostrar tal situação 

em juízo, olvidando-se, também, que por tratar-se de alegação de cunho 

negativo o ônus lhe cabia. Deixando a ré de apresentar prova contrária à 

alegação, os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção de 

que a cobrança a maior com tal incidência abusiva de justos é abusiva e 

que concorda com as alegações inaugurais, aliás a defesa técnica fixou 

seu ponto de argumento na tese de que esta é ilegítima par afigurar no 

polo passivo da demanda. A ré limitou-se alegar, em sua genérica 

contestação, que danos não causou ao autor. O réu não trouxe cópia do 

contrato devidamente assinado pela autora, eventual gravação de áudio 

do autor, comprovante de endereço, documentos pessoais utilizados na 

contratação ou qualquer outro elemento de prova que me pudesse 

concluir que foi o autor quem de fato contratou e utilizou os serviços de 

forma que se apresenta na fatura de cartão de crédito. DA PRELIMINAR A 

requerida, traz a argumentação de que não é parte legitima para figurar no 

polo passivo da presente demanda, o que não faz sentido, neste diapasão 

indefiro o pedido elencado pela requerida. Não restam dúvidas que, a 

relação jurídica entre requerente e requerida, se amolda no artigo 2º do 

Código de Defesa do Consumidor, isto porque de um lado temos uma 

pessoa jurídica que oferece e presta serviços de venda de aparelhos 

diversos inclusive de celulares como é o caso dos autos e de outra se 

encontra o consumidor, destinatário final desta atividade. Art. 2º 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a 

consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que 

haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou 

estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 

fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus 

produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua utilização e riscos. (...) Art. 13. O comerciante é igualmente 

responsável, nos termos do artigo anterior, quando: I - o fabricante, o 

construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o 

produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, 

construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos 

perecíveis. Vejamos: ”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”. DO NEXO CAUSAL O nexo causal é o vínculo 

existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido; 

examinar o nexo de causalidade é descobrir quais condutas, positivas ou 

negativas, deram causa ao resultado previsto em lei. Assim, para se dizer 

que alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer a 

ligação entre a sua conduta e o resultado gerado, isto é, verificar se de 

sua ação ou omissão adveio o resultado. Trata-se de pressuposto 

inafastável na seara cível apresenta dois aspectos: físico (material) e 

psíquico (moral). Provado o dano sofrido pela autora e culpa da ré, 

possuem o dever de indenizar, não se cogitando em eximir da 

responsabilidade, o que foi defendido pela reclamada em sua contestação, 

alegando lisura no procedimento de cobrança que levou o autor a procurar 

a justiça. DA PUBLICIDADE Reclama a requerente que a requerida 

anunciou o referido aparelho celular SANSUNG GALAXY J5 PRIME, seria 

comercializado pelo valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove 

reais), o qual poderia ser parcelado em 10 vezes sem juros, conforme 

informe publicitário. Neste sentido tenho que razão assiste a requente uma 

vez que está devidamente tombado nos autos em apreço o documento 

comprobatório suficiente para me convencer de que a requerida agiu de 

forma a causar danos a requerente, e neste ponto mesmo sendo acionada 

administrativamente conforme protocolo não contestado e tampouco 

impugnado pela requerente esta última não se mostrou proativa tampouco 

boa vontade em tentar resolver a celeuma em comento. Em relação aos 

direitos básicos do consumidor temos como destaque o que se refere à 

proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas 

ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Todavia, se houver 

qualquer vício, violação aos direitos básicos ao consumidor, e até mesmo 

a divulgação de algum anúncio, publicidade enganosa e abusiva que 

esteja em desacordo com as normas de proteção as relações de 

consumo, estará sujeito ao causador do dano o dever de reparação, 

dever de indenizar Capitaneando o pensamento acima vejamos abaixo: 

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, 

fácil e imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo único. O 

fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em 

seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, 

técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Art. 37. É 

proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer 

modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira 

ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 

capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. DO DEVER DE 

INDENIZAR A sociedade estabelece regras que visam inibir as condutas 

prejudiciais às pessoas, em que transgredida a norma, deve o prejudicado 

ser ressarcido. Comprovada a conduta negligente dos réus, com reflexos 

negativos na vida do autor, não há como negar-lhe a restituição do dano 

puramente moral, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por 

aquele ato público, de valor social desprimoroso. Em se tratando no direito 

privado, a indenização cabe à parte prejudicada cujo direito fora violado, 

tendo como respaldo o art. 927 e seu parágrafo único, do Código Civil 

vigente, que in verbis: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. 

Haverá obrigação de indenizar o dano, independentemente da 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. A nível desse dano é feito de forma subjetiva, ainda 

mais se tratando de situações como no caso em comento. Nas sábias 

palavras de Wladimir Valler, a noção de dano está indissoluvelmente 

relacionado com quem sofreu a lesão. DO DANO MORAL A reparação por 

dano moral decorre da má prestatividade dos serviços ofertados pela 

requerida e mesmo como dito alhures esta tendo a oportunidade de sanar 

e/ou corrigir os danos causados a autora esta não procedeu como tal. 

Colaborando assim para o aumento da dor moral e bem como da sensação 

de impotência ante o comerciante que poderia ter agido de forma diferente 

e o desfecho poderia ter sido outro. Em conceituada monografia, disserta 

Wilson Melo da Silva a respeito do tema. Leia-se: “Danos morais são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 
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patrimônio ideal, em contraposição ao econômico. Jamais afetam o 

patrimônio material, como o salienta Demogue. E para que facilmente os 

reconheçamos, basta que se atente, não para o bem sobre que incidiram, 

mas, sobretudo, para a natureza do prejuízo final. Seu elemento 

característico é a dor, tomado o termo em seu sentido amplo, abrangendo 

tanto os sofrimentos meramente físicos quando os morais propriamente 

ditos. Danos morais, pois, seriam, exemplificadamente, os decorrentes das 

ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças 

íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, 

à integridade corporal” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio de Janeiro, 

Forense, 3a ed., 1997, p.1-2). O direito não ordena a reparação de 

qualquer dor, mas daquela decorrente da privação de um bem jurídico, 

sobre o qual a vítima ou o lesado teria reconhecido. É evidente que o mais 

comum dos homens, diante de tal situação, sentir-se-ia humilhado, 

contrariado e, até mesmo, indignado com a violação de seu direito, ao 

ver-se notificado como devedor de título já devidamente pago, ou como no 

caso dos autos, demandar a requerida por dívida não existente. Antônio 

Jeová Santos, na sua obra Dano Moral Indenizável, São Paulo, Lejus, 

1999, 2a ed., p. 56, disserta sobre o tema dizendo que seria escandaloso 

que alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de 

sanção; não pagasse pelo dano inferido. Ressalte-se, que a Constituição 

Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a 

indenizabilidade da lesão moral (art. 5O, X). DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

O valor pecuniário da indenização a ser fixado deve considerar o grau de 

lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte 

pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano 

moral perpetrado contra a parte autora. Certo é que sim, pois o fato do réu 

continuar a procedendo com as cobranças indevidas, e presumivelmente 

negar-se a resolver a situação administrativamente, leva-me a crer com 

certeza que obrou em má-fé e danos fez causar à parte autora, de ordem 

material e emocional, aliás, a propósito: INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA FUNDADA EM SERVIÇOS 

NÃO UTILIZADOS PELO CONSUMIDOR FATURAS EMITIDAS APÓS A 

DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DANO MORAL CARACTERIZADO – Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP 

- Apelação : APL 01822931720098260100 SP 0182293-17.2009.8.26.0100 

É dever do fornecedor zelar pela veracidade e correção dos débitos que 

registra, devendo adotar todas as medidas cabíveis para evitar a 

ocorrência de cobranças por serviços não utilizados. Dessa forma evita 

constrições indevidas, que acarretam danos desnecessários ao 

consumidor, observando os princípios da segurança e boa-fé que regem 

as relações de consumo. Isto por que: Os fornecedores respondem pelos 

danos causados pela prestação dos seus serviços ou produtos 

defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por terceiros, 

já que assumem em sua atividade empresarial o risco do negócio. Para 

tanto: Vejamos a lição de Carlos Alberto Bittar: “Havendo dano, produzido 

injustamente na esfera alheia, surge a necessidade de reparação, como 

imposição natural da vida em sociedade e, exatamente, para a sua própria 

existência e o desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente 

personalizado. É que investidas ilícitas ou antijurídicas ou circuito de bens 

ou de valores alheios perturbam o fluxo tranquilo das relações sociais, 

exigindo, em contraponto, as reações que o Direito engendra e formula 

para a restauração do equilíbrio rompido”. (Carlos Alberto Bittar) 

Indubitavelmente, a cobrança de valores não convencionados pelo autor, 

gera: angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um 

estado de insegurança nas relações contratuais. No mais, a requerida não 

juntou como dito alhures contrato assinado, mas se ateve apenas em 

argumentar que danos não causou ao autor. DOS DANOS MATERIAIS E, 

neste tempo vislumbro a má fé da requerida em proceder com o desconto 

dos valores não pactuados o que neste caso aqui perpetuam a quantia de 

R$ 784,30 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), o que 

autoriza, no entanto, a condenação em devolver os valores pelo dobro 

daqueles valores pagos. Entendo pelo deferimento no que tange tal 

pedido. O art. 42, do CDC, é claro ao dispor que a restituição em dobro é 

devida. 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. Como se sabe, a restituição 

de que trata o artigo supracitado deve ser interpretada a favorecer o 

consumidor, que foi cobrado indevidamente e agiu no decorrer do feito 

com boa-fé, sempre buscando a quitação da dívida para solução da 

controvérsia. Com base em tal dispositivo, basta que haja a cobrança fora 

do limite contratado para que o consumidor tenha direito à devolução em 

dobro do excesso. Sobre o ponto, precedente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - 

ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ - 

IRRELEVÂNCIA - CULPA COMPROVADA. 1. A jurisprudência do STJ tem 

firmado o entendimento de que a devolução em dobro dos valores 

indevidamente cobrados dos usuários de serviços públicos essenciais 

dispensa a prova da existência de má-fé. Precedentes. 2. Hipótese em 

que a culpa da concessionária restou comprovada em processo 

administrativo instaurado pela Comissão de Serviços Públicos de Energia, 

que cancelou o débito e determinou a imediata devolução dos valores 

pagos pelo consumidor. 3. Recurso especial provido. (REsp 964.455/SP, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, 

DJe 21/08/2009) DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR No bojo de 

sua impugnação, a autora afirma que a requerida não vem cumprindo com 

a medida liminar deferida, e, neste diapasão, aplico a multa conforme 

determinado por ocasião do deferimento da medida liminar, no entanto 

deixo de apreciar a sua execução nesta sentença, o que deve esta ser 

procedida em pedido autônomo e próprio. No mais... O puro direito civil já 

afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigada a indenizá-lo, a 

não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que 

reparar o dano causado, devidamente corrigido. “Ex positis”: Assim, não 

havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva 

da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para o 

fim de: DECLARAR INEXISTENTE a cobrança a maior conforme elencado 

na peça vestibular pela autora, devendo para tanto ser cobrado conforme 

o pactuado por ocasião da contratação no valor de R$ 699,00 (seiscentos 

e noventa e nove reais) em 8 vezes de R$ 87,37 (oitenta e sete reais e 

trinta e sete centavos) CONDENO a ré a proceder a devolução dos 

valores cobrados a maior conforme demonstrado na fatura do cartão de 

crédito pelo o dobro/repetição do indébito o que perfaz o valor total de R$ 

784,30 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), conforme 

artigo 42, parágrafo único do CDC, devidamente acrescidos de juros e 

correção monetária; CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos 

morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença os 

valores deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE 

desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui 

discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 

20% (vinte por cento) sobre a condenação. Transitada em julgado, 

intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, na 

forma da lei, sob pena de arquivamento. PUBLIQUE-SE INTIME-SE 

CUMPRA-SE. Várzea Grande–MT, 17 de fevereiro, de 2020 (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual. [2] A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.
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direito. Prazo: 10 dias. 4 - Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de novembro de 

2019. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000631-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERSIDES SEBASTIAO DE MORAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

CAMILA FIGUEIREDO SANTOS (REQUERIDO)

PAULO JOSE REGIS (REQUERIDO)

ODAIR FRANCISCO VAZ (REQUERIDO)

MAYARA CARLA DA SILVA PONTES (REQUERIDO)

RONALDO GALVAO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-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 MANIFESTAR DE ACORDO COM DESPACHO DE ID. 

25512511, NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005861-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CORREA SANT ANNA OAB - MG91351 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN ELEAZAR BORGES SANTA (REU)

WALDOMIRA DE OLIVEIRA BORGES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 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.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001770-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PIRES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT3577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAÉRCIO VOLPATO FRAGERRI (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001770-66.2016.8.11.0002 

Vistos etc. 1) Diligencie esta secretaria quanto ao cumprimento do 

mandado de citação de id. 9053989. 2) Após intime-se a parte autora para 

se manifestar. PRAZO 10 DIAS. 3)Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 23 de outubro de 2017. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008060-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

LEONEIDE DE ARAUJO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO (REU)

ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000636-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FORMULA LTDA - ME (REQUERENTE)

FORMULA 2 CONVENIENCIA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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, 17 de fevereiro 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009809-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINE AMARAL MEDEIROS (REU)

WASHINGTON PEREIRA RODRIGUES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004743-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIZELI DANELUTTI OAB - SP153485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAYTON MOREIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004743-52.2020.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003158-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE TOZETTI FAVALESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1003158-96.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ROSILENE 

TOZETTI FAVALESSA Endereço: AVENIDA ALZIRA SANTANA, 334, (LOT 

N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-626 

POLO PASSIVO: Nome: PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 

Endereço: RUA HENRIQUE BOIARSKI, PARQUE PRESIDENTE II, FOZ DO 

IGUAÇU - PR - CEP: 85863-670 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 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: 1004800-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RASTRESUL COMERCIO DE ALARMES E RASTREAMENTO EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADORIAN & ADORIAM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004800-70.2020.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004995-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DANIELY DE SOUSA OAB - 030.741.921-51 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004995-55.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico não foi acostado comprovante 

de prévio requerimento administrativo. Assim, considerando que o 

Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento de que a exigência do 

prévio requerimento administrativo, como condição para o regular 

exercício do direito de ação, não viola o disposto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, bem assim que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir (RE 938.348/GO, decisão monocrática do Ministro do STF, Luiz 

Fux), deverá o autor comprovar que realizou requerimento administrativo. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, para juntar comprovante de prévio requerimento 

administrativo, na hipótese de não possuí-lo deverá manifestar sobre a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência 

de interesse de agir (art. 10, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004609-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ALVES RODRIGUES BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1004609-25.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004618-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELE LAURA AMORIM (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004618-84.2020.8.11.0002 

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). 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, 17 de fevereiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005109-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA GRANDE-MT (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005109-91.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social. Tendo em vista que a presente ação foi 

proposta em desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente 

para processar e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda 

Pública. Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento 

deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005106-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005106-39.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social. Tendo em vista que a presente ação foi 

proposta em desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente 

para processar e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda 

Pública. Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento 

deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003030-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL 1003030-42.2020.8.11.0002 AUTOR: 

VALDINEY RODRIGUES DA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Em face da petição de ID. 28770148, em que a parte autora requer a 

extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do CPC) e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório. Custas, 

pela parte autora diante de sua desistência, conforme prevê o artigo 90 do 

CPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, uma vez que defiro o beneficio da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003734-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMI JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a requerida para que aporte, no prazo de 

05(cinco) dias, os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da 

decisão/sentença retro. Por oportuno, registro que para levantamento de 

valores em conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a 

procuração deverá conter poderes específicos para tal, nos termos do 

art. 105 do CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004363-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BIZERRA DE ASSIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004363-68.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDUARDO CARLOS BORGES REU: JOAO BIZERRA DE ASSIS Vistos, 

Verifico a existência de erro material na decisão retro, motivo pelo qual, de 

ofício, retifico a data lançada para audiência de instrução e julgamento, de 

modo que onde se lê “dia 05/03/2020 às 17:00 horas”, passe a constar 

“dia 28/04/2020 às 14h00”. Mantenho inalterados os demais termos da 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1020370-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO JOSE SELLA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ CARDOSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020370-33.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: 

OLIVIO JOSE SELLA EMBARGADO: JOSE LUIZ CARDOSO Vistos. Acolho 

a emenda à inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da 

suspensão da execução Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de 

Processo Civil que “os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”. Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou 

concedido efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária 

do processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do 

artigo 919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver 

pedido expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória. Além dos requisitos supra, o legislador 

elencou a segurança do juízo como condição essencial para que o juiz 

possa atribuir aos embargos a aptidão de suspender o feito executório. 

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado. Sobre o tema, 

aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que: Não é possível ao juiz atribuir de 

ofício efeito suspensivo aos embargos. A relevância dos fundamentos 

dos embargos está na existência de possibilidade séria de julgamento 

favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos 

concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao 

embargante (...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos 

depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução.[1] Na espécie, não vislumbro presente a 

possibilidade, por ora, do feito executivo ser suspenso. Isso porque, o 

Juízo não se encontra seguro, em vista da ausência da penhora nos autos 

em apenso ou mesmo o oferecimento de caução por parte do embargante, 

o que desautoriza a aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo 

Civil. Portanto, na esteira do espírito do legislador de dar maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução, e por não vislumbrar, por ora, 

nenhum motivo plausível capaz de, excepcionalmente, ensejar a 

suspensão do prosseguimento do feito executivo, reconheço que o 

recebimento dos embargos deve ser feito sem que se atribua à execução 

o efeito suspensivo. Veja a orientação no âmbito do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE, A 

TEOR DO ART. 739-A, DO CPC E § 1º, QUE SÓ PERMITE A SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO QUANDO OS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SE 

MOSTRAREM RELEVANTES, O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 

MANIFESTAMENTE POSSA CAUSAR AO EXECUTADO GRAVE DANO DE 

DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ 

ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO 

SUFICIENTES, O QUE NÃO OCORRE NO CASO DOS AUTOS. LESÃO 

GRAVE, OUTROSSIM, NÃO SE CONFUNDE COM A EXPROPRIAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, JÁ QUE ESTA É A FUNÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.”[2] Posto isso, recebo os embargos à 

execução, sem o efeito suspensivo, consignando apenas que tal 

providência está marcada pela provisoriedade e, na hipótese de aportar 

aos autos qualquer elemento de convicção contrário, pode a medida ser 

facilmente cessada (CPC - § 2.º, art. 919). Determino que se ouça o 

exequente/embargado no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais São 

Paulo: 2015, p. 859. [2] Agravo de Instrumento Nº 70019283951, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim 

Macedo, Julgado em 14/06/2007.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1058148-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDEILDES SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEDRO TESSARO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1058148-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDEILDES SILVA DOS SANTOS REU: IVO PEDRO TESSARO Vistos. 

Considerando que a ação de usucapião visa a obtenção do título de 

propriedade do imóvel usucapiendo, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos cópia da matrícula atualizada 

do imóvel objeto da lide, a fim de esclarecer o polo passivo da lide, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004643-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DALMAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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S. L. DELMENICO & CIA LTDA - ME (REU)

PEDRO PAULO TREVISAN (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004643-97.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEVERSON DALMAS REU: PEDRO PAULO TREVISAN, S. L. DELMENICO 

& CIA LTDA - ME Vistos, Da detida análise do feito, verifico que o 

advogado Celso Alves Pinho não possui procuração nos autos para 

postular em juízo em nome da autora. Outrossim, constato que a parte 

autora deixou de carrear aos autos declaração de hipossuficiência. 

Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessita possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do 

NCPC. Posto isso, com fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a autora sane as 

irregularidades acima apontadas, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, 

CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AMARAL MONTENEGRO - EPP (EXECUTADO)

FRANCISCO AMARAL MONTENEGRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000710-53.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CARNES BOI BRANCO LTDA EXECUTADO: FRANCISCO AMARAL 

MONTENEGRO - EPP, FRANCISCO AMARAL MONTENEGRO Vistos. Antes 

de analisar o pedido de desconstituição da penhora online, venha o 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos extrato da conta 

poupança nº 1001757-2 do Banco Bradesco, a fim de averiguar se o valor 

penhorado nos autos foi constrito na referida conta. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002355-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR OAB - MT0018871A 

(ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (REU)

EXPANSAO ADMINISTRADORA LIMITADA (REU)

MARIANO RAMOS FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE DA SILVA OAB - 109.553.801-20 (REPRESENTANTE)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO PAES DE BARROS OAB - 080.789.471-00 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de id: 

29253507, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000515-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000515-05.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA EXECUTADO: TRANSPORTADORA 

TRANSAMAZONICA LTDA - ME Vistos. Compulsando os autos verifico a 

parte executada não foi encontrada no endereço indicado nos autos, 

conforme se do teor da certidão de id. 27858578, razão pela qual incide na 

espécie, o disposto no § 4º do artigo 841 do CPC, considerando-se eficaz 

a intimação se a parte não comunica ao Juízo a mudança de endereço 

ocorrida no curso do processo. Dessa forma, venha a parte exequente, 

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

deslinde do feito, ressaltando que na mesma oportunidade deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000878-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR GIACOBBO (EXEQUENTE)

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

L. PESSI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000878-26.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME, JOSE JUNIOR 

GIACOBBO EXECUTADO: L. PESSI - ME, LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME 

Vistos. Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre as alegações contidas da petição de 

id. 29248770, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham-me conclusos 

para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014130-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO WASHISNGTON DA CRUZ (AUTOR(A))

MARINALVA BERNARDINO (AUTOR(A))

MARIBETO CARVALHO DA CRUZ (AUTOR(A))

JOAQUIM VENANCIO DE JESUS (AUTOR(A))

ELEM MARIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

JOAO CARLOS SANTANA LEMES (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIO TEIXEIRA BAIA (AUTOR(A))

GERALDO COSTA CORREIA (AUTOR(A))

ANGELA MARIA DE SOUZA ARRUDA (AUTOR(A))

ADENOIDES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014130-28.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DE SOUZA, MARINALVA BERNARDINO, ALUISIO 

WASHISNGTON DA CRUZ, MARIBETO CARVALHO DA CRUZ, JOAO 

CARLOS SANTANA LEMES, ANGELA MARIA DE SOUZA ARRUDA, 

GERALDO COSTA CORREIA, ADENOIDES CORREIA, ANTONIO TEIXEIRA 

BAIA, ELEM MARIANA DE SOUZA, JOAQUIM VENANCIO DE JESUS REU: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. 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 Luiz Carlos de Souza, Maribeto Carvalho 

da Cruz, Geraldo Costa Correia, Adenoides Correia e Joaquim Venancio 

de Jesus. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da 

Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, 

DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 

do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. 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 

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 04/05/2020, às 15h30 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 

[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 

(...)”.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004863-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004863-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: VIVO 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 

04/05/2020 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. 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 específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). 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. Não havendo o comparecimento de qualquer das 
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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), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005765-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA SOUZA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004988-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEX CORREA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar 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), devendo comprovar tal providência nos 

presentes autos. Nada sendo manifestado, decorrido o prazo legal, 

devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010341-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE CORREIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010341-55.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: FELLIPE 

CORREIA DE OLIVEIRA Vistos. Visando ratificar o acordo juntado pela 

parte exequente no id. 25893125, designo audiência de conciliação para o 

dia 05/05/2020, às 14:00 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso 

V, do CPC, 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. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Outrossim, 

indefiro o pedido de intimação da parte executada por correio, tendo em 

vista que a tentativa de citação via correio da executada no endereço 

informado pela exequente não obteve êxito, conforme se observa no id. 

19614668. Dessa forma, intime-se a parte executada, via mandado, 

observando o endereço de id. 29097984. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002710-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TORRES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 29286529.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005141-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (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 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1005141-04.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 9.007,00 ESPÉCIE: 

[Compra e Venda]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: RICCI MAQUINAS LTDA Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 1327, - 

ATÉ 1421 - LADO ÍMPAR, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79004-423 POLO PASSIVO: NOME: A.F DE FARIAS Endereço: Lugar 

incerto e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO, 

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: A todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem ou interessar possam, especialmente a A.F DE 

FARIAS, CNPJ 5.252.024/0001-05, nos autos da Ação de Cobrança, Proc 

n 1005141-04.2017.8.11.0002, 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, 

ajuizada por Ricci Máquinas Ltda, requerendo em síntese: "Cite-se para 

pagamento da quantia originária de R$ 9.007,00 (nove mil e sete reais), 

devidamente atualizados monetariamente e com incidência de juros de 1% 

ao mês, bem como acrescido de honorários advocatícios, no importe de 

5% sobre o valor da causa, no prazo de 15 dias. Intime-se para que no 

mesmo prazo apresente defesa, fulcro art 702 CPC. Permanecendo inerte 

converterá automaticamente o presente mandado em título executivo 

judicial. Encontrando-se o(a) ré(u) em lugar incerto e não sabido, foi 

determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 

termos da ação proposta, Será o presente edital, por extrato, afixado e 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. 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). ADVERTÊNCIA: EM CASO DE 
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REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 13 de fevereiro 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001537-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE GABRIEL NESTERAK (EXECUTADO)

COSME APARECIDO PEREIRA DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001537-98.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

EDEN ANDERSON GARCIA EXECUTADO: COSME APARECIDO PEREIRA DA 

ROSA, ELAINE GABRIEL NESTERAK Vistos, Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença oposta pela executada, sob a alegação de 

excesso de execução ao argumento de que houve a aplicação de juros 

compostos, bem como realizou proposta de pagamento do débito em 

parcelas mensais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 

alternativamente requereu que seja designada audiência de conciliação. 

Em seguida a parte exequente manifestou no id. 20519441, oportunidade 

em que ressaltou não possuir interesse na audiência de conciliação, bem 

como recusou a proposta de acordo ofertada pelos executados. Na 

decisão de id. 21835483 foi determinada elaboração de cálculo da dívida 

exequenda pelo Contador Judicial e no id. 27391742. No id. 27391742 o 

Contador Judicial juntou aos autos planilha do débito atualizada. Pois bem. 

Como de conhecimento, a impugnação ao cumprimento de sentença vem 

positivada no artigo 525 do Código de Processo Civil, sendo certo que o 

excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que podem 

ser por ela discutidas. Logo, levando em conta que é justamente este o 

fato ensejador da presente medida, passo a apreciar o pedido nela 

contido. Com efeito, desde já vejo que a pretensão da parte executada 

não merece guarida. Isso porque, o valor por eles apresentado não 

corresponde ao valor efetivamente devido. Isso porque, conforme restou 

consignado na decisão id. 21835483 de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e 

oitenta reais) deveria ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% a partir do inadimplemento ocorrido em 17/01/2017, sendo 

ainda acrescido de 10% a título de honorários fixados na sentença, 10% a 

título de multa e 10% relativo aos honorários advocatícios fixados na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os executados não 

realizaram o pagamento do valor devido no prazo estabelecido no art. 523, 

§1º, do CPC Outrossim, visando apurar o real valor do débito exequendo 

os autos foram remetidos ao Contador Judicial que apurou o valor do 

débito nos termos da decisão id. 21835483 no importe de R$ 4.592,64 

(quaro mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), conforme se observa no id. 27391742. Desse modo, homologo 

o cálculo apresentado pelo Contador deste juízo de id. 27391742, tendo 

em vista que este se encontra em consonância com as determinações 

contidas na sentença e decisão id. 21835483 proferidas nos autos, razão 

pela qual fixo a quantia de R$ 4.592,64 (quaro mil quinhentos e noventa e 

dois reais e sessenta e quatro centavos) devidamente atualizada até 

13/12/2019, como o valor exequendo. Dito isto, considerando a 

inexistência de excesso de execução desacolho a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Deixo de designar 

audiência de conciliação em virtude da parte exequente já ter manifestado 

o seu desinteresse na realização do ato. Dessa forma, venha o 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpram-se. Intimem-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO PEREIRA LEITE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001585-86.2020.8.11.0002. Vistos, Amara 

Carolina Mota de Albuquerque Rego ajuizou a presente “ação indenizatória 

por danos patrimoniais e extrapatrimoniais com pedido de tutela 

antecipada” em desfavor de Claro S.A., aduzindo, em síntese, ser cliente 

da requerida há mais de 6 (seis) anos, sempre na modalidade pré-paga 

(65 99230-3801), contudo alega que em meados de junho de 2019 aderiu 

a um plano controle por R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) 

para ter direito a ligações ilimitadas e 2GB de internet. Todavia, afirma que 

ao realizar uma viagem, seu telefone não funcionou a contento, 

permanecendo sem acesso a internet, apenas realizando ligações. Alega, 

que ao retornar de viagem dirigiu-se ao atendimento da requerida para 

cancelar seu plano, ocorre que a requerida efetuou o cancelamento de 

toda sua linha telefônica, o que considera indevido, sendo necessário o 

seu restabelecimento, tendo em vista seu tempo de utilização, sua idade já 

avançada para decorar um novo número e o fato do respectivo número 

estar cadastrado perante órgãos do governo. Sustenta que também tentou 

resolver a situação administrativamente com a requerida (protocolos 

2019656933270 e 2019656968808), contudo não lhe foi atendido o pedido. 

Deste modo, requer a concessão de tutela de urgência a fim de que a 

requerida restabeleça a sua linha telefônica, visto que foi indevidamente 

cancelada, no mérito requer a efetivação da tutela de urgência e a 

condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

por danos morais. É a síntese do necessário. Decido. Acolho a emenda da 

inicial (id. 28705484), a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 
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é indispensável, eis que, a parte requerida possui melhores condições de 

comprovar os motivos que ensejaram ao cancelamento da linha telefônica. 

Deste modo, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, 

determino a inversão do ônus da prova. Da Liminar Trata-se de tutela de 

urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende 

da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Igualmente, o art. 300, §3º, 

do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela 

na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão 

deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que 

o pedido de restabelecimento da linha telefônica em questão refere-se à 

pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: 

"antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá 

ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se 

traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado 

anterior.” [1] Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte 

autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a 

responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o 

que importaria em precipitação temerária. É preciso, portanto, que se 

avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária 

segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Pelo exposto, considerando que não 

restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem 

como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento 

prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela. No impulso, em que 

pese a manifestação expressa da parte autora quanto ao desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, 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, 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 [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil 

Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004765-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA GIOVANINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004765-13.2020.8.11.0002. Vistos. Ana 

Rosa Giovanini promove ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de 

urgência em face de Tradição Administradora de Consórcio Ltda. 

sustentando, em síntese, que no dia 12/07/2019 recebeu em sua 

residência um boleto bancário emitido pela empresa Requerida onde 

consta que a mesma faz parte de um grupo de consórcio para aquisição 

de veículo, Grupo 1020, Cota 053-00, com prazo de 48 (quarenta e oito) 

parcelas no valor de R$ 657,90 (seiscentos e cinquenta e sete reais e 

noventa centavos). Contudo, afirma jamais ter realizado contrato de 

consórcio e tampouco, autorizado qualquer pessoa a utilizar seu nome 

para contratar os serviços junto a Requerida, não possuindo renda 

compatível para efetuar o consórcio de um veículo com valor tão elevado. 

Alega a autora, estar sofrendo diversas cobranças para a quitação do 

contrato, que considera indevido. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência, determinando que a parte requerida suspenda todas as 

cobranças em nome da Requerente, no mérito requer que seja declarada a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como que seja a 

requerida condenada a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais. 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. 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 a cobrança recebida é devida 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. 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 boleto em nome da autora 

colacionado à inicial (id. 29199658), que comprova a mencionada 

cobrança, com vencimento em 10/07/2019, no valor de R$657,90 

(seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), o que 

corrobora a narrativa apresentada na inicial. No entanto, de outra parte, o 

perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que dos 

documentos carreados com a exordial, não se verifica a ocorrência de 

novas cobranças além do boleto com vencimento em 10/07/2019, em nome 

da autora, no valor de R$ 657,90 (seiscentos e cinquenta e sete reais e 

noventa centavos) (id. 29199658), supostamente indevido. Dessa forma, 

diante desse lapso temporal decorrido, aproximadamente 7 (sete) meses, 

desde o recebimento, não havendo nos autos a comprovação de novas 

cobranças, tenho que resta prejudicado o pedido de concessão de tutela 

de urgência, uma vez que ausente o perigo de dano. Ante o exposto, 

ausentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, 

indefiro o pedido de tutela formulado na inicial. No impulso, em que pese a 
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manifestação expressa da parte autora quanto ao desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, 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. Intime-se a autora pessoalmente, uma vez que representada pela 

Defensoria Pública. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008863-12.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de ITAÚ SEGUROS 

DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, alegando que em 08/09/2018 foi vítima de 

acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, 

requer seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório 

em razão da sua incapacidade permanente. Com a inicial vieram os 

documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera (id. 16891585). A 

requerida apresentou contestação (id. 16676332), alegando 

preliminarmente necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda, a ausência de comprovação de entrega de 

documentos junto ao pedido administrativo, ausência de requerimento 

administrativo e ausência de laudo emitido pelo IML. No mérito, afirma a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório relativo ao veículo envolvido 

no sinistro, a necessidade de produção de prova pericial para averiguar a 

invalidez permanente da parte autora e a sua extensão. Ainda, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em até 15% sobre o valor da condenação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 16982868. As partes foram 

intimadas a especificarem quais provas pretendem produzir, ocasião em 

que a requerida manifestou no id. 17288138. Em seguida, na decisão de id. 

21018000 o feito foi saneado, ocasião em que foram afastados as 

preliminares arguidas, fixado os pontos controvertidos e determinado a 

produção de prova pericial. Laudo pericial aviou aos autos no id. 

28172405, sobrevindo manifestação das partes nos ids. 28889638 e 

28973485. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta por BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA em desfavor de 

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. Inicialmente indefiro o pedido 

de intimação do perito para responder quesitos complementares 

formulados pelo autor no id. 28889638, tendo em vista que a pericia 

realizada nos autos responde o ponto controvertido da demanda, qual 

seja, a existência de invalidez permanente no autor e o grau da lesão, não 

havendo necessidade de demais esclarecimentos para análise do mérito. 

Pois bem, é cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega a 

inexistência de provas quanto à invalidez permanente e afirma que o 

proprietário do veículo envolvido no sinistro encontrava-se inadimplente 

com o pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório, razão pela qual o 

pedido inicial deve ser julgando improcedente. No que diz respeito à 

alegação da requerida de que o proprietário do veículo não havia realizado 

pagamento do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão entende como 

legítima a recusa ao pagamento da verba indenizatória, ressalto que a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do 

veículo envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da parte autora 

relacionada à sua estrutura neurológica, restando afetada sua capacidade 

em 25%, conforme se observa o laudo pericial acostado no id. 28172405, 

bem como restou comprovado também o acidente sofrido. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a lesão neurológica permanente. Sobre 

o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela perícia médica realizada em razão do 
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acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

parte requerente teve afetado de forma definitiva as funções 

neurológicas, a lei estabelece o pagamento de até 100% do valor total da 

indenização para os casos em que ocorrem lesões de órgãos e lesões 

neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre. 

Assim, deve ser considerado o grau de debilidade apurado no laudo 

pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 100% do 

valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 

25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Bruno Olive em fase de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 08/09/2018 (id. 15614949), devendo ainda ser acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426) ocorrida em 15/10/2018, conforme AR constante no id. 16039901. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no 

artigo 85, caput, § 8º, do CPC. Transitado em julgado, determino que se 

aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, determino sejam os autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001958-59.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

RIBAS SANTANA FORTES REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, Ribas 

Santana Fortes promove “ação declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição do indébito c/c indenização por dano moral c/c tutela de urgência 

inaudita altera pars” em face de Bonsucesso – Banco Consignado S.A, 

sustentando, em síntese, que foi surpreendido no dia 13/05/2016 com uma 

transferência em sua conta no valor de R$ 23.657,81 (vinte e três mil e 

seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), realizada 

indevidamente pelo requerido. Aduz que nunca requereu o referido 

empréstimo, que não mantém relação jurídica com o requerido e que não 

autorizou nenhum tipo de serviço bancário com o requerido, razão pela 

qual diligenciou junto a empresa Consignun que lhe entregou cópia de um 

contrato de empréstimo consignado em seu nome no valor de R$ 

23.657,81 (vinte e três mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e 

um centavos), a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 698,00 

(seiscentos e noventa e oito reais) cada, já tendo sido descontadas 03 

(três) parcelas em sua folha de pagamento. Nesses termos, requereu 

liminarmente sejam os descontos mensais suspensos, sob pena de multa, 

e, no mérito, pleiteia seja declarada a inexistência da relação jurídica entre 

as partes com a condenação do requerido ao pagamento de repetição do 

indébito e reparação por danos morais no valor de R$ 95.000,00 (noventa 

e cinco mil reais). Juntou documentos de id. 1946744. Na decisão de id. 

1985855 a liminar postulada foi deferida, mediante o depósito em juízo da 

quantia recebida a título de empréstimo consignado com o devido desconto 

no valor total dos débitos já abatidos na folha de pagamento do requerente 

pelo requerido. O requerido apresentou contestação no id. 4453952, que 

veio instruída com os documentos de ids. 4453956 a 4453967, afirmando 

preliminarmente a necessidade de revogação da liminar e impugnando o 

valor da causa. No mérito, afirma que a parte autora contratou e recebeu o 

empréstimo consignado em sua conta bancária do Banco do Brasil e que 

não há indícios de fraude no contrato. Aduz que a parte autora não 

realizou o depósito integral do valor creditado em sua conta em juízo ou 

ainda o valor abatido as 04 (quatro) parcelas já descontadas, pois realizou 

deposito do valor de R$ 20.657,81 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e sete 

reais e oitenta e um centavos). Prossegue afirmando a inexistência de 

dano moral em virtude da ausência de ato ilícito por parte do requerido, 

impugna o quantum requerido a título de danos morais, bem como sustenta 

a impossibilidade de repetição de indébito e ao final requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. A audiência de conciliação realizada 

nos autos restou infrutífera (id. 4482538). Impugnação à contestação foi 

apresentada pela requerente no id. 4793323. Despacho saneador no id. 

10077897, oportunidade em que foi determinada a realização de perícia 

grafotécnica. Laudo pericial juntado no id. 23996910, sendo que as partes 

nada manifestaram a seu respeito apesar de terem sido devidamente 

intimadas para tanto. Após, os autos vieram-me conclusos para 

deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Ressalto, inicialmente, que a 

presente lide envolve uma relação de consumo, pois já é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que o Código de Defesa do 

Consumidor tem aplicação às relações mantidas com as instituições 

bancárias, não importando a natureza destas relações. Com efeito, diante 

da publicação da Súmula n° 297, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento acerca da aplicação da Lei n° 8.078/90 às relações de 

consumo que envolvem as entidades financeiras. “Sumula 297: O Código 
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de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois 

bem, afirma a requerente que não possui qualquer relação jurídica com o 

banco requerido que justificasse os descontos descritos na inicial em sua 

folha de pagamento, motivo porque requer a devolução em dobro dos 

valores descontados indevidamente, bem como seja o requerido 

condenado ao pagamento dos danos morais ocasionados e declarada 

inexiste a dívida. Nesse esteio, analisando os autos, verifico que a razão 

está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a 

existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse os 

descontos em sua folha de pagamento. Isso porque, submetido a 

assinatura lançadas no Termo de Adesão de Empréstimo Consignado e 

Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento (Ids. 4453956 e 

1946744), constatou ser falsa, de acordo com a conclusão do laudo 

pericial de id. 23996910, a saber: “(...) 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS Do todo 

exposto e se embasando nos elementos materiais consignados, 

conclui-se que os lançamentos manuscritos contidos nos documentos de 

Id .  4453956 e  1946744 dos  au tos  do  Processo  n . º 

1001958-59.2016.8.11.0002, Protocolo n.º 10115660, nos quais se 

questiona a autenticidade gráfica das assinaturas lançadas, em tese, por 

Ribas Santana Fortes, em contrato celebrado com a empresa Banco 

Bonsucesso Consignado S.A., NÃO PROVIERAM do mesmo punho 

escritor fornecedor do material gráfico-padrão utilizado, em nome de Ribas 

Santana Fortes. Ou seja, constatou-se a diversidade de punhos escritores 

entre a produção desses grafismos questionados e a produção dos 

grafismos-padrão, resultando, por conseguinte, na INAUTENTICIDADE 

GRÁFICA das ASSINATURAS QUESTIONADAS.” (id. 23996910 – página 

26). Portanto, o negócio jurídico que sustenta os descontos efetuados 

diretamente na folha de pagamento do autor não foi firmado por este, 

razão porque a cobrança impingida pelo requerido é ilegal. Diante disso, é 

de ser declarada a inexistência de débito e de relação jurídica adstrita ao 

aludido Termo de Adesão de Empréstimo Consignado de id. 4453956. Da 

repetição do indébito O intuito da repetição do indébito encontra-se 

estabelecido no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do 

Consumidor, estabelecendo que “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”. Assim, para a configuração do direito de 

repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o 

preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e 

pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme 

dispõe o artigo supra. Deste modo, à vista dos documentos constantes 

nos autos, em especial, os Demonstrativos de Folha de Pagamento de id. 

1946744, verifica-se a existência dos descontos relativos ao Termo de 

Adesão de Empréstimo Consignado de id. 4453956 na folha de pagamento 

do requerente. Sendo assim, diante do pagamento indevido, mostra-se 

totalmente legítimo o direito do autor em reaver aquilo que efetivamente 

despendeu e em dobro, nos exatos temos do parágrafo único, do art. 42, 

do Código de Defesa do Consumidor, já que a quantia cobrada se deu de 

forma indevida e injustificada. Desse teor, o entendimento do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “2. Não demonstrada que a 

cobrança em discussão decorreu de erro justificável ou de cláusula 

contratual lícita existente no contrato, a devolução do indébito em dobro é 

plenamente compreensível.” (TJMT – Apelação Cível Nº 105484/2008 - 

Classe CNJ - 198 - Comarca de Sorriso – Relator: Des. Benedito Pereira do 

Nascimento – Julgado em: 16.02.2009). Portanto, deve o banco requerido 

ser condenado a devolver, em dobro, o valor indevidamente pago pelo 

autor relativo às 04 (quatro) parcelas de R$ 698,00 (seiscentos e noventa 

e oito reais), cada, conforme documentos de ids. 1946744 – páginas 19 a 

21 e 4793326 referente ao Termo de Adesão de Empréstimo Consignado 

de id. 4453956. Outrossim, observo que foi determinado a parte autora 

que realizasse o depósito em juízo da quantia recebida a título de 

empréstimo consignado com o devido desconto no valor total dos débitos 

já descontados em sua folha de pagamento pelo requerido, ou seja, à 

época do depósito deveria o autor ter consignado o importe de R$ 

21.563,81 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e um 

centavos), considerando que já havia sido realizado o desconto de 03 

(três) parcelas de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais),cada, 

conforme documentos de id. 1946744 – páginas 19 a 21. No entanto, o 

autor realizou o depósito de R$ 20.657,81 (vinte mil, seiscentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), conforme se observa no 

id. 3280035. Ainda, verifico que posteriormente foi realizado mais um 

desconto indevido na folha de pagamento do autor no valor de R$ 698,00 

(seiscentos e noventa e oito reais), conforme documento de id. 4793326. 

Dessa forma, o valor a ser restituído ao requerente pelo requerido deverá 

observar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) já descontado pelo autor 

do valor indevidamente creditado em sua conta. Danos morais À guisa 

destes fatos, o equívoco cometido pelo requerido em proceder com a 

cobrança indevida de valores do autor diretamente em sua folha de 

pagamento deve ser considerado como ato ilícito que, repercutindo 

negativamente sobre a honra da autora, enseja indenização por danos 

morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. 

Ora, é indubitável que esse fato, aliado ao descaso do requerido, em não 

solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço, que fere a 

razoabilidade, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que 

possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou 

uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de 

ordem moral. Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pela autora, cumpre-me, agora, examinar somente a 

fixação do seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da 

lesão”[1]. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras da autora e do requerido e os transtornos 

sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a 

título de danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em 

suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da 

indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o 

empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante[2]” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, motivo porque 

deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Aliás, nestas hipóteses, apesar 

de todos os esforços dos consumidores para reaver o valor 

indevidamente pago, eles não conseguem resolver o problema 

rapidamente, motivo porque, muitas vezes, desiste no meio dessa jornada 

desgastante para garantir o que já lhe é de direito, fato que, infelizmente, 

fomenta essas condutas ilícitas que geram enriquecimento indevido. 

Litigância má-fé 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. Do dispositivo Posto isso, julgo parcialmente 

procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de qualquer 

débito do requerente para o requerido relativo ao Termo de Adesão de 

Empréstimo Consignado de id. 4453956; b) condenar o requerido devolver 

em dobro, o valor indevidamente descontado na folha de pagamento do 

requerente relativo a 04 (quatro) parcelas no valor de R$ 698,00 

(seiscentos e noventa e oito reais), cada relativo ao Termo de Adesão de 

Empréstimo Consignado de id. 4453956, o qual deverá ser corrigido 

monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, c) condeno, 

também, o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto 

indevido ocorrido em junho de 2016. Ainda, sobre o valor a ser restituído 

ao autor, deverá ser subtraído a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

relativo ao valor efetivamente já descontado do valor transferido para a 
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sua conta bancária, consoante acima já arrazoado. Em consequência, 

extingo o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e na 

verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º, CPC). Por fim, autorizo a expedição de alvará em 

favor do requerido para levantamento da quantia depositada em juízo no 

id. 3280035. Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. 

Publique-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 

220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001530-77.2016.8.11.0002. Vistos, Cibele 

Magalhães da Silva e Jhonatan Gleife de Souza promovem a presente 

ação de indenização por danos morais em desfavor de Centro de 

Imagenologia do Centro Oeste - CEICO, todos devidamente qualificados 

nos autos, narrando que são genitores do menor Jhonatan Gleife 

Magalhães de Souza, nascido em 04/09/2015. Aduzem que a primeira 

requerente ficou gestante no ano de 2015 e fez todo o pré-natal na 

policlínica do bairro Cristo Rei, nesta comarca, ao passo que os exames 

solicitados realizou de forma particular em razão da demora no SUS. 

Quando a requerente completou 21 semanas de gestação, fez a ultrassom 

morfológica com a requerida, que fora realizada no dia 26/05/2015, o qual 

não demonstrou qualquer anormalidade. Contudo, no final da gestação a 

requerente solicitou ao médico para fazer nova ultrassom morfológica, 

para mais uma vez saber se estava tudo bem com a criança. E para tanto, 

10 (dez) dias antes do parto, procurou outro médico radiologista, obtendo 

diagnóstico diverso, este que apresentou “suspeita de lábio leporino”. 

Assim, a requerente teria tomado conhecimento de que seu filho 

apresentava malformações congênitas: fenda lábio-palatina pré foramen 

unilateral direita e apêndices bilaterais de região cervical 

anterior-LARINGOMALÁCEA MODERADA GRAU II, com apenas uma 

semana antes do parto, o que lhe causou grande impacto. Alega que se o 

exame efetuado pela requerida tivesse apresentado diagnóstico correto 

quando a requerente estava na 23ª semana de gestação, esta teria sido 

encaminhada para acompanhamento com profissionais especializados e 

teria tido tempo para programar recursos materiais, como plano de saúde. 

Destarte, postula pela condenação da requerida em danos morais no 

importe de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Com a inicial vieram 

os documentos de Ids. 1693915 a 1693959. Audiência de conciliação 

realizada conforme termo de Id. 3663594. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação no Id. 4301111, acompanhada de documentos de 

ids. 4301388 a 4301410, afirmando que muito embora os autores aleguem 

que a primeira autora fez todo o pré-natal na Policlínica do bairro Cristo 

Rei, não trouxeram aos autos cópia do prontuário médico para comprovar 

o alegado. Salienta que o exame realizado pela ré atestou alteração no 

líquido amniótico, necessitando de acompanhamento mais cuidadoso e 

encaminhamento aos procedimentos de gestação de risco. A indicação de 

polidrâmnio, ou seja, aumento do líquido amniótico é um alerta para indicar 

ao médico obstetra que pode estar diante de uma gestação com indicativo 

de malformação ou outras alterações, contudo, ressalta que como naquele 

momento não havia evidências da causa do aumento do líquido amniótico, 

não cabia ao radiologista levantar uma série de hipóteses sem 

comprovação, levando os autos a um sofrimento desnecessário. Ressalta 

que a laringomalácea apresentada pelo filho dos autores é uma 

malformação detectada somente após o parto. Igualmente, o lábio leporino 

foi identificado com certeza apenas por exame direto, após suspeita na 

última ultrassonografia. Por fim, afirmou ter sido a primeira a levantar o 

diagnóstico de polidrâmnio e que só não foi possibilitada a constatação de 

fenda labial em período mais precoce pela ausência de novos exames 

ultrassonográficos adequados ao perfil de uma gestação de alto risco e 

em razão da autora ter feito um único exame na empresa ré e um último 

exame na semana antecedente ao parto, motivo pelo qual requereu a 

improcedência da demanda. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no Id. 5482655. Na decisão de Id. 10790009 o processo foi 

saneado, oportunidade em que foi determinada a produção de prova 

pericial e oral. No id. 18419251 foi apresentado o laudo pericial, o qual foi 

complementado no id. 20853155. Em seguida, foi designada audiência de 

instrução e julgamento (id. 23864649), a qual realizou-se conforme termo 

de id. 25914084, ocasião em que foram ouvidos dois informantes 

arrolados pela parte autora. Por fim, apenas a parte requerida apresentou 

memoriais finais escritos (id. 26546020). Os autos vieram-me conclusos. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação indenizatória proposta por Cibele 

Magalhães da Silva e Jhonatan Gleife de Souza em desfavor de Centro de 

Imagenologia do Centro Oeste - CEICO, na qual os autores pretendem a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

em decorrência do suposto erro de diagnóstico quando da realização de 

ultrassom morfológico pela primeira autora. O art. 14, do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe que o fornecedor do serviço responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Por essa norma fica entendido que, toda vez que a má 

prestação do serviço colocar em risco a segurança do consumidor e dele 

resultar algum dano, nasce para o fornecedor o dever de repará-lo, 

isentando-se apenas quando demonstrar as causas excludentes da 

responsabilidade, quais sejam: a) inexistência do defeito; b) culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro e; c) ocorrência de caso fortuito 

ou força maior (CDC - §3º, art. 14). Destarte, resta cristalino que a 

responsabilidade imputada à requerida decorre do fato do serviço. Assim, 

sendo a requerida fornecedora de serviços (serviço de diagnóstico por 

imagem – id. 4301392), verifica-se a relação de consumo (art. 14 do CDC), 

sendo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos 

pacientes. Não obstante, ainda que a responsabilidade do fornecedor pelo 

fato do serviço seja objetiva, e o §3º do art. 14 do CDC disponha sobre a 

inversão do ônus da prova quando há defeito, certo que o consumidor não 

fica dispensado de produzir prova em juízo, a respeito do próprio fato do 

serviço. Esclarecidos tais apontamentos, a Perita do Juízo assim afirmou: 

Considerando-se que no ultrassom morfológico de 26/05/2015, na idade 

gestacional de 23 sem + 4 dias ( +/_1 sem) 1. Não há identificação do 

defeito da face; 2. Há o diagnóstico de POLIDRÂMNIO; 3. Há a observação 

de que malformações podem não ter sido identificadas; 4. Sabendo-se que 

polidramnia pode estar associada a malformações fetais ou doenças 

maternas; Não há como se considerar que houve erro ou omissão no 

parecer ultrassonográfico. (id. 20853155) E em resposta aos quesitos do 

juízo, ressaltou: a) O resultado do exame de Ultrassonografia Morfológica 

está correto. b) Não há erro no diagnóstico da Ultrassonografia 

Morfológica, nem na ultrassonografia realizada com 37 semanas. (id. 

20853155) Não obstante o parecer pericial, fora oportunizada a produção 

de prova oral, ocasião em que foram ouvidos informantes arrolados pela 

parte autora, conforme termo de id. 25914084, os quais não foram 

capazes de refutar a prova pericial, tampouco de evidenciar a extensão 

do dano supostamente sofrido pelo alegado erro de diagnóstico no exame 

de imagem realizado pela ré. Com efeito, é sabido que juízes e patronos 

das partes não podem infirmar a perícia médica realizada, a menos que se 

valham de outros elementos de provas com o mesmo 

embasamento/conhecimento científico do perito, que, no caso concreto, 

inexistem. Assim, embora o esforço dos autores em demonstrar a 

existência de erro médico pela requerida, por imperícia e negligência na 

realização e interpretação do exame que não diagnosticou as deficiências 

apresentadas pelo recém nascido, a perícia judicial se mostra em sentido 

contrário. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME 

ULTRASSONOGRÁFICO MORFOLÓGICO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. NÃO 
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COMPROVAÇÃO. MORTE DE RECÉM NASCIDO. RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA E DE NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE 

COMPROVAR A CULPA. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. 

IMPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil 

do médico, responsabilidade subjetiva, ocorrerá quando o profissional da 

saúde causar um dano a outrem, por meio de uma ação ou omissão, 

mediante a comprovação de sua culpa por negligência, imprudência ou 

imperícia e do nexo de causalidade entre a conduta e dano. 2. No caso em 

análise, não restou comprovada, nos termos do art. 333, I do CPC, a 

conduta culposa dos requeridos ao realizarem o exame de ultrassom 

gestacional, nem tampouco o nexo de causalidade entre o laudo do 

exame, que não apontou enfermidades, e a morte do recém-nascido. 

Dessa forma, não há se falar em responsabilidade passível de 

indenização. 3. O nexo causal é a existência de uma relação de causa e 

efeito entre o procedimento médico e o prejuízo sofrido pelo paciente. No 

caso, não foi apresentada nenhuma prova, quer pericial, quer 

ficha-prontuário, comprovando se pelo exame "ultrassom morfológico", 

realizado na 24 semanas de gestação, seria possível diagnosticar as 

enfermidades apresentadas pós nascimento. Nem tampouco foi trazida 

aos autos comprovação da probabilidade e possibilidade de tratamentos 

preventivos capazes de afastar a ocorrência morte. 4. Na hipótese dos 

autos, não há se falar em litigância de má-fé e aplicação de multa, visto 

que a interposição de recurso constitui um legítimo exercício do direito 

subjetivo de se obter uma reapreciação de um pedido julgado 

improcedente. 5 - Recurso desprovido. (Acórdão 891875, 

20130910274985APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROMULO DE 

ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, 

publicado no DJE: 18/9/2015. Pág.: 118) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA FETAL. SÍNDROME DE PATAU NÃO 

DIAGNOSTICADA. ANOMALIAS NÃO PERCEPTÍVEIS. I) A responsabilidade 

da clínica, pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória 

decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial 

(art. 14 do CDC). II) Inocorrência de defeito na prestação dos serviços, 

consistente no alegado erro médico da clínica/ré na realização e 

interpretação dos exames de ultrassonografia para o diagnóstico precoce 

da Síndrome de Patau do nascituro, durante a gestação da autora. III) 

Laudo pericial no sentido de que as anomalias apresentadas pelo 

nascituro, não eram perceptíveis nos exames realizados pela clínica/ré, 

inexistindo, assim, erro médico na sua realização e interpretação, bem 

como, no caso, inexistia indicação de outro exame mais completo ou 

especifico, o que afasta o dever de indenizar da requerida. Improcedência 

da ação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 

70078897568, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 13-12-2018) Dessa forma, 

ausente os pressupostos que informam a espécie, a improcedência do 

pedido de dano moral é medida que se impõe. Posto isso, julgo 

improcedente do pedido formulado na petição inicial, motivo porque resolvo 

o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno os autores ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade dos 

patronos (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Transitado em julgado, determino sejam os 

autos arquivados, mediante as baixas e anotações necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003630-97.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIANO LOBO COSTA DE MENESES REU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Juliano Lobo 

da Costa propôs a presente ação de indenização por danos morais com 

pedido de tutela inaudita altera parte em face de Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios não Padronizados NPL1, aduzindo, que ao tentar 

realizar compras no comércio local tomou conhecimento de que seu nome 

estava incluído nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de débitos 

junto à requerida, nos valores de R$ 547,62 (quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e dois centavos) sob o contrato de n. 001608858909.1-2 

e R$ 609,15 (seiscentos e nove reais e quinze centavos) sob o contrato 

de n. 001608858909.1-2. Sustenta que as restrições são indevidas, pois 

não possui relação jurídica com a requerida e dessa forma pugnou pela 

concessão da liminar a fim de excluir o seu nome dos cadastros de 

restrição ao crédito. No mérito requereu fosse declarada a inexistência 

dos débitos cobrados, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial vieram documentos. Em seguida o 

pedido liminar foi deferido no id. 19542787. Audiência de conciliação 

restou infrutífera (id. 20685991). A requerida devidamente apresentou 

contestação instruída de documentos no Id. 20650601, aduzindo que 

firmou contrato de cessão de créditos com a Natura Cosméticos S.A 

passando a ter direitos creditórios referentes aos débitos pendentes, 

surgindo disso à relação jurídica entre as partes deste litígio. Alega 

inexistir o dano moral, pois a negativação do nome do autor se alicerça em 

dívida existente visto que não honrou com suas obrigações contratuais, 

bem como o pedido de indenização formalizado pelo autor não merece 

prosperar uma vez que possui negativação preexistente em seu nome. Ao 

final, após expor a sua fundamentação jurídica, pugna pela improcedência 

dos pedidos iniciais. No Id. 21619525 o requerente apresentou 

impugnação a contestação. As partes foram intimadas para especificarem 

quais provas pretendem produzir, oportunidade em manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ids. 23762613 e 21867465). Os autos 

vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base na inscrição do nome do 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão dos débitos referente aos respectivos contratos 

de n. 001608858909.1-2 e 001608858909.1-2, que suspostamente se 

encontram em nome do autor. Todavia, o requerente afirma desconhecer a 

relação jurídica com a requerida que pudesse ter originado tais contratos. 

Ainda, juntou com a inicial extratos do SCPC, SPC e SERASA 

demonstrando sua afirmação de existência da inscrição referente aos 

contratos que estavam em seu nome junto à requerida, conforme Ids. 

19525680 e 19525681. Pois bem, analisando os autos, verifico que a 

razão está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente 

comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que 

justificasse o débito cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com 

a citação da requerida, muito embora tenha juntado alguns documentos, 

ela descurou de trazer aos autos os supostos contratos celebrados entre 

a parte autora e empresa Natura Cosméticos S., tendo apenas 

colacionado nos autos comunicado da cessão de crédito, histórico do 

SCPC e “prints” de tela e nota fiscal sem assinatura do recebedor (Ids. 

20650611, 20650610, 20650618 e 20650627) que não fortificam sua 

alegação. Outrossim, os documentos acostados não comprovam a 

existência de liame jurídico entre as partes, visto que desacompanhados 

do suposto contrato ou qualquer outro documento que demonstre a 

existência de relação jurídica entre o autor e a empresa Natura 

Cosméticos S.A. que, por seguinte, amparasse a cessão de crédito. A 

esse propósito: “INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO 

CDC). Reclamada que não apresentou qualquer documento assinado pela 

reclamante, nem cópia da gravação das ligações que pudessem 

demonstrar sua anuência na contratação dos serviços cobrados. Além 

disso, também não demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. 

Ressalte-se que as telas de computador anexadas ao processo não 

servem como prova, podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da 
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companhia (...).” (TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 

0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 20/02/2015). Deste modo, inexistiu mudança fática e jurídica 

que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou mesmo contrariar o 

suporte probatório anteriormente constituído quando do deferimento da 

liminar. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se 

tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu 

à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que 

manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, 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”. Diante disso, 

é de ser declarada a inexistência dos débitos cobrados pela requerida 

referentes aos débitos de R$ 547,62 (quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e dois centavos) sob o contrato de n. 001608858909.1-2 e R$ 

609,15 (seiscentos e nove reais e quinze centavos) sob o contrato de n. 

001608858909.1-2, excluindo-se, definitivamente as restrições creditícias, 

devendo a requerida arcar com as consequências advindas da indevida 

inclusão. Portanto, uma vez que a requerida não trouxe à baila elementos 

que corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a 

inscrição do nome do autor junto ao serviço de proteção ao crédito foi 

indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte 

princípio: "A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). 

Outrossim, conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao 

contrário do dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, 

prescinde de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o 

sentimento humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o 

transtorno e o constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a 

prova do ato injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não 

concorreu. Assim entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra 

“Perdas e danos”,Aide Editora, p. 15, indicando os elementos integrantes 

do dano moral, acima explicitado, a saber: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”. 

O direito ao nome, meio por excelência através do qual se manifesta à 

identidade pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à 

indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por 

dano moral o lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a 

cadastro de órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a 

negligência e a falta de zelo do requerido em, indevidamente, inserir o 

nome da autor na lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. 

Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento causado ao 

demandante pelo ato ofensivo praticado pelo requerido deve ser reparado. 

Ressalto, ainda, que a alegação da requerida quanto a existência de 

outros registros de negativações em nome do autor não restou 

comprovado nos autos pela requerida, tendo em vista que o extrato 

juntado no id. 20650610 apenas relata a ocorrência de restrições dos 

últimos 05 anos existentes no nome do autor, sendo que todas já se 

encontravam devidamente excluídas antes mesmo da propositura da 

presente ação. A esse propósito, colaciono os seguintes arestos: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR - CADEIA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LEGITIMIDADE PASSIVA - INCLUSÃO 

INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE 

NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO - CONTUMÁCIA AFASTADA - DANOS 

MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de demanda pleiteando indenização por 

danos morais, todas as empresas que participaram da cadeia de 

prestação dos serviços são legítimas para figurar no polo passivo da 

demanda. Se as negativações anteriores, constantes no nome da parte 

autora, foram excluídas antes do ajuizamento a presente ação, resta 

afastada a sua contumácia. Se a indenização por danos morais em razão 

de negativação indevida do nome do consumidor foi fixada em 

observância aos princípios da razoabilidade e moderação, não há que se 

falar em sua redução. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.049184-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

29/11/2018, publicação da súmula em 11/12/2018) AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - Parcial procedência do pedido – Recurso do autor - Negativação 

indevida - DANO MORAL – Súmula 385 do STJ - Inaplicabilidade - 

Inscrições anteriores impugnadas pelo autor e excluídas antes do 

ajuizamento da presente ação - Entendimento sumulado só afasta o pleito 

indenizatório se verificada inscrição anterior, válida, regular e idônea – 

Situação que afasta a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça- Dano moral configurado – Dano in re ipsa – Fixação em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais – 

Montante que cumpre as finalidades punitiva e ressarcitória, sem causar 

enriquecimento ilícito de quem o recebe ou empobrecimento de quem o 

paga – Procedência integral da ação – Sentença parcialmente reformada - 

RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1007618-43.2018.8.26.0100; 

Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

21/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019) Portanto, mister se faz 

examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos 

danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso 

concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade do requerido pela 

conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das 

partes, os transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que 

pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o 

objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e 

tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento 

do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e 

penalizante”[1]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 

locupletamento fácil[2]”. Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos aqui questionados 

referentes aos valores de R$ 547,62 (quinhentos e quarenta e sete reais 

e sessenta e dois centavos) sob o contrato de n. 001608858909.1-2 e R$ 

609,15 (seiscentos e nove reais e quinze centavos) sob o contrato de n. 

001608858909.1-2, bem como condenar o requerido ao pagamento em 

favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano 

moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) 

ocorrido em 27/05/2017, conforme se observa do extrato de id. 19525681. 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, bem 

como confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando que “na ação 

de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba 

honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto 

do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).
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Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003481-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA PEREIRA LEITE (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003481-04.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARLON RODRIGUES DE SOUSA REU: MANOEL SANTANA PEREIRA 

LEITE Vistos, Marlon Rodrigues de Souza ajuizou a presente ação de 

despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual e c/c pedido liminar 

em face de Manoel Santana Pereira Leite, aduzindo que firmou com o 

requerido contrato de locação comercial sem garantia em 15.11.2018 por 

um período de 36 (trinta e seis) meses, sendo o término em 05.11.2021. 

Contudo, sustenta que o requerido abandonou o imóvel locado, deixando 

este ser invadido por moradores de rua, bem como se encontra 

inadimplente com as obrigações contratuais, uma vez que não quitou os 

valores mensais referentes aos aluguéis do mês de fevereiro, março e 

abril do ano de 2019. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência 

a fim de que seja expedido mandado de imissão na posse do imóvel em 

seu favor e, no mérito requer seja declarado à rescisão do contrato de 

locação, bem como a condenação do requerido ao pagamento dos 

alugueres e encargos da locação. Determinada a emenda da inicial no Id. 

19806309, o autor se manifestou no Id. 19882605. Em seguida na decisão 

de id. 19985877 foi deferida a tutela de urgência. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (id. 21275528). A parte requerida não 

apresentou contestação nos autos, conforme teor da certidão de id. 

26143186. Após, os autos me vieram conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso 

que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do 

art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia do 

requerido, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental é suficiente para o meu convencimento. O requerido, 

devidamente citado, não se manifestou nos autos, razão pela qual decreto 

a sua revelia, sendo que a espécie não se enquadra em quaisquer das 

hipóteses do art. 345, do Código de Processo Civil, que afastam os seus 

efeitos. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus 

da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “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”. Ao demandante, é necessária 

apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalta-se que 

o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que 

seja aceito como verdadeiro. Por força da revelia, incumbe-se 

exclusivamente a este Juízo avaliar se os fatos narrados nos autos 

condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pelos 

requerentes, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto 

probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, 

podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. Pois bem, 

considerando a documentação atrelada aos autos, verifico que o Contrato 

de Locação de id. 19434284 foi pactuado entre as partes, sendo que o 

requerido descurou de contestar a relação locatícia existente entre eles. 

Nesse passo, tendo a presente lide o seu fundamento na ausência de 

pagamento de aluguel, o tratamento jurídico é encontrado no art. 62, da Lei 

N. º 8.245, de 18 de outubro de 1991. Desse modo, “o locatário e o fiador, 

poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da citação, o pagamento do débito atualizado, 

independentemente de cálculo e mediante depósito judicial (...)” (Lei 

8.245/91 – inciso II, do art. 62). Assim, não tendo o requerido apresentado 

defesa ou mesmo efetuado o pagamento dos valores em atraso, tenho 

que deve ser reconhecida a existência da locação, bem como o atraso no 

pagamento, pelo período alegado pela parte autora. Portanto, a rescisão 

do contrato locatício pela inadimplência dos alugueres é medida que se 

impõe. Quanto aos valores pretendidos pela autora, à vista de que inexiste 

qualquer manifestação do requerido acerca dos valores descritos nos 

autos, vejo que o valor da dívida corresponde aos aluguéis vencidos em 

sua integralidade a partir de fevereiro a maio de 2019, no valor mensal de 

R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); além valor correspondente a 02 

(dois) alugueis referente a multa no importe de R$ 3.400,00 (três mil e 

quatrocentos reais) e honorários advocatícios no percentual de 20%, 

conforme pactuado na cláusula 5ª, inciso IX. Cumpre anotar que os 

valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente pelo Índice Geral 

de Preços de Mercado – IGPM/FGV, tendo em vista tratar-se de indexador 

próprio para contratos de natureza locatícia. Os juros moratórios, a seu 

turno, serão no importe de 1% o mês, por aplicação do art. 406 do CC c/c 

art. 161, § 1º, do CTN, pois se trata de obrigação positiva e líquida, a teor 

do art. 397, do Código Civil, acrescidos de multa moratória no importe de 

2%, conforme contrato. Posto isso, julgo procedentes os pedidos iniciais e 

declaro rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, bem 

como condeno a parte requerida ao pagamento dos alugueres vencidos a 

partir de fevereiro a maio de 2019, no valor mensal de R$ 1.700,00 (um mil 

e setecentos reais), bem como o valor correspondente a 02 (dois) 

alugueis referente à multa no importe de R$ 3.400,00 (três mil e 

quatrocentos reais) e honorários advocatícios no percentual de 20%, 

conforme pactuado na cláusula 5ª, inciso IX, devendo os valores serem 

atualizados na forma da fundamentação supra, a serem apurados em 

liquidação, razão porque, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 

487, do Código de Processo Civil e por consequência confirmo a liminar 

deferida nos autos. Condeno, também, a requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, ante a 

natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos 

trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo 

despendido (CPC - §2º, art. 85). Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se, e não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com baixa e anotações. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010334-63.2018.8.11.0002
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LUCILA MARIA CORTEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010334-63.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008325-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR MATEUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DIAS SANTOS OAB - GO43037 (ADVOGADO(A))

WESLEY MARIO FERNANDES OAB - GO35181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REU)
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INDUWOLT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MARQUES TINOCO OAB - GO26282 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008325-31.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1004362-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F A CAPUTI EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROBUSTO SUPERMERCADO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004362-83.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de processo de recuperação judicial convolada em falência das 

empresas ROBUSTO SERVIÇOS DE EMPREENDIMENTOS LTDA ME e 

MASSA FALIDA DE F. A. CAPUTI EIRELI. Os autos vieram conclusos para 

deliberação e análise dos pedidos formulados pela administradora judicial 

nos Ids. 16402879; 16403171 e 22193727. Antes, determino, COM 

URGÊNCIA, remessa dos autos ao Ministério Público para se pronunciar. 

Com o parecer, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002824-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO (REU)

Credores (REU)

BANCO BRADESCO S/A (REU)

CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA (REU)

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (REU)

MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA. 

(REU)

BANCO DO BRASIL (REU)

Aliança Metalurgica (REU)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (REU)

ETERNIT S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

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

PAULO FRANCISCO GRIGOLETTI GASTAL OAB - RS95492 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

ISABEL ISSLER FERREIRA DE ARAUJO RUSSO OAB - RS76667 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO REZENDE RUSSO OAB - RS59259 (ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA FANTON OAB - SP273574 (ADVOGADO(A))

ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO OAB - SP157574 (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

RUBENS ISCALHAO PEREIRA OAB - SP71579 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA DUARTE DA SILVA OAB - SP347140 (ADVOGADO(A))

EMERSON ALVAREZ PREDOLIM OAB - SP309313 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO(A))

RENAN VINICIUS PELIZZARI PEREIRA OAB - SP303643 (ADVOGADO(A))

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

LARA DE GOES SALVETTI OAB - SP340743 (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

VOESTALPINE MEINCOL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

GTA POWDER COATINGS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

GLADISON DIEGO GARCIA OAB - SP290785 (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002824-96.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de recuperação judicial proposta por PROL INDUSTRIA 

METALURGICA LTDA. Cumpra-se integralmente a decisão de Id. 

27556720, antes de ser feita nova conclusão. Após, determino, COM 

URGÊNCIA, remessa dos autos ao Ministério Público para se pronunciar 

sobre o pedido formulado no Id. 21729968. Com o parecer, retornem os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004651-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERITI TRANSPORTE DE CARNES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORREA RODRIGUES OAB - RJ186092 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO VALE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 
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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. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001730-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MOURA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA DANIELA NOIA MOURA OAB - SP242909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004267-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MAIA MELO (AUTOR(A))

DIRCE SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIPES MARQUES DOS SANTOS (REU)

CORINA SOARES DOS SANTOS (REU)

ISAURA DO AMARAL DOS SANTOS (REU)

RUBENS SOARES DOS SANTOS (REU)

DEOLINDA ALVES DA SILVA (REU)

ORIPES SOARES DOS SANTOS (REU)

MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS (REU)

MIOSES SOARES DOS SANTOS (REU)

PASCHOA PEREIRA DOS SANTOS (REU)

MARTINIANO SOARES DOS SANTOS (REU)

MARIA FRANCISCA DOURADA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação inominada com pedido de 

autorização de venda de imóvel comum c/c pedido liminar proposta por 

Dirce Soares dos Santos e Aparecido Maia Melo em desfavor de Corina 

Soares dos Santos, Floripes Marques dos Santos, Maria Francisca 

Dourada dos Santos, Martiniano Soares dos Santos, Paschoa Pereira dos 

Santos, Moisés Soares dos Santos, Maria Luiza Lima dos Santos, Oripes 

Soares dos Santos, Deolinda Alves da Silva, Rubens Soares dos Santos e 

Izaura do Amaral dos Santos, alegando em síntese, que são detentores do 

percentual de 33,33%, mais 4,76% de 33,33% do valor do imóvel 

localizado na Rua Alves de Oliveira, n.º 1862, Bairro Cristo Rei, nesta 

Comarca, deixado em herança, o qual a requerida Corina Soares se 

encontra residindo e usufruindo sozinha de um bem que aos outros 

herdeiros/requeridos pertence. Sustentam que o imóvel possui oferta de 

compra no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 

contudo alguns requeridos se recusam a realizar a venda do bem imóvel, 

bem como a requerida Corina Soares se recusa a desocupar o imóvel sub 

judice. Assim requerem a concessão da tutela de urgência a fim de que 

seja autorizada a venda do imóvel aos compradores interessados, cuja 

oferta é considerada boa ao valor aplicado ao imóvel. No mérito requerem 

seja ratificado o pedido liminar, e consequentemente a extinção do 

condomínio para que lhes sejam indenizados o valor correspondente ao 

quinhão dos requerentes e, sem sendo o caso de não ser vendido para 

particular que seja dada a indivisibilidade dos bens a respectiva venda em 

hasta pública pelo maior lance. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO aos 

requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da liminar Trata-se de 

tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual 

depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 

300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na 

presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, 

ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido 

liminar refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em 

consequências fáticas irreversíveis, mormente considerando a 

hipossuficiência da parte autora. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos 

escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, 

nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A 

irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as 

coisas ao estado anterior.” [1] Portanto, tenho que o acatamento da 

pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma 

sumária a responsabilidade das requeridas sem a observância do 

contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as 

provas colacionadas aos autos não são suficiente a demonstrar o alegado 

na exordial, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para 

que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na 

inicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do 

art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar na 

irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do 

aludido diploma processual. Jurisprudência da Corte. DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ante o 

exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência 

pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27 de abril 

de 2020 às 08:00 horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

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

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] 

Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004654-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO SEBBA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência 

proposta por Armindo Sebba Filho, em desfavor de Oi Móvel S.A, alegando 

em síntese que ao tentar obter crediário no comércio local, foi 

surpreendido com a informação que seu nome se encontrava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 67,37 (sessenta e sete reais 

e trinta e sete centavos) e, R$ 477,09 (quatrocentos e setenta e sete reais 

e nove centavos) decorrente de supostos contratos n.º 

0000008235366485 e 38669298. Contudo, afirma que desconhece os 

débitos em questão , razão pela qual requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de que seja determinada a exclusão de seu nome dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa. No mérito, requer seja 

declarada a inexistência dos débitos, bem como a condenação da 

requerida em indenização por danos morais. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Inicialmente, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. 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.” 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 

os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais do autor (Id. 29151602) e, o extrato que evidencia a inscrição 

dos seus dados pessoais, colacionado no Id. 29151600 pág. 02, em 

virtude de débitos com a requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão 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 ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da autora de seus cadastros, referente aos débitos nos valores 

de R$ 67,37 (sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) e, R$ 477,09 

(quatrocentos e setenta e sete reais e nove centavos) sob os contratos 

de n.º 0000008235366485 e 38669298, inseridos pela parte requerida, no 

prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2020 

às 11h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

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

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004865-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito cumulado com indenização por danos morais proposta por 

Rosangela Mara do Espirito Santo, em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário 

das afirmações consignadas. Anote-se. Da inversão do ônus da prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Neste 
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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 

os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

04 de maio de 2020 às 08:00 horas a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

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

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012947-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEIDE CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de liminar c/c reparação de danos morais proposta por Arleide 

Cristiane Rodrigues dos Santos em face de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese, ser titular da unidade 

consumidora n.º 6/699253-1, mantendo sempre a médica de consumo de 

energia elétrica. Sustenta que, começou a receber faturas que não 

condiziam com o seu real consumo, propondo duas reclamações em 

desfavor da requerida administrativamente pelo Procon-MT, referente a 

fatura do mês de junho/2019, restando acordado entre as partes que a 

requerida realizaria vistoria no medidor e mudança para voltagem correta, 

uma vez que o padrão instalado era de 220V, contudo chegava apenas 

110V, contudo a requerida não realizou a vistoria, tendo apenas realizado 

a troca do padrão para 220V . Afirma que, no mês de julho/2019 recebeu 

outra fatura exorbitante no valor de R$ 1.352,36 (um mil trezentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), outra no valor de R$ 

973,49 (novecentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) 

referente ao mês de agosto/2019 e no valor de R$ 939,97 (novecentos e 

trinta e nove reais e noventa e sete centavos) referente ao mês de 

setembro/2019, que não condizem com o seu real consumo. Por fim, alega 

que a requerida procedeu com a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora, sendo que a requerida informou que 

apenas religará o padrão mediante o pagamento das faturas aqui 

questionadas. Assim requer a concessão da tutela de urgência a fim de 

que a requerida proceda com o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora, sob pena de multa. 

Determinada a emenda da inicial (Id. 24212417), a parte autora se 

manifestou no Id. 24350751 atendendo ao comando judicial. Os autos 

vieram conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, acolho 

a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova 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. 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). Deste modo, no presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, 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 dos 

débitos questionados, decorrente das faturas nos valores 

respectivamente de R$ 1.352,36 (um mil trezentos e cinquenta e dois reais 

e trinta e seis centavos), outra no valor de R$ 973,49 (novecentos e 

setenta e três reais e quarenta e nove centavos) referente ao mês de 

agosto/2019 e no valor de R$ 939,97 (novecentos e trinta e nove reais e 

noventa e sete centavos) referente ao mês de setembro/2019, 

colacionadas nos Ids. 24350755, 24350757 e 24350759 corroborando a 

narrativa tecida na inicial. Destarte, considerando a discussão dos 

referidos débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a 

concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão 

arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o 

valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de 

energia é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir 

à parte autora caso a cobrança das faturas persistam, na medida em que 

consiste em uma forma de levar a requerente ao pagamento do débito que 

entende devido e pelo próprio fato da empresa requerente ficar sem 

energia elétrica bem como pela própria família da autora ficar sem energia 

elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana. Não obstante, entendo que a medida aqui 

deferida em nada prejudica os interesses e direitos da requerida, em 

razão da provisoriedade do pronunciamento, pois se não for vencedora a 

tese jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá tomar as 

medidas necessárias para recebimento de seu crédito, razão pela qual 

defiro o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial. Posto isso, 
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determino seja a requerida intimada para que proceda imediatamente com 

o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora (UC nº. 6/699253-1), em relação às faturas questionadas, 

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. Considerando a urgência para 

cumprimento da presente decisão, bem como visando resguardar os 

direitos da parte requerente, determino o cumprimento pelo oficial de 

justiça plantonista, servindo a presente decisão como mandado. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

04 de maio de 2020 às 08h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

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

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006578-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIANE CAMARGO TSUBOUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006578-80.2017.8.11.0002. Vistos, etc. À 

vista dos pedidos de esclarecimento quanto laudo pericial formulado pela 

autora no Id. 20225468, intime-se o perito para manifestar esclarecendo 

se a lesão foi residual (10%), leve (25%), média (50%) e grave (75%), no 

prazo de 5 (cinco) dias. Após, intimem-se as partes para manifestarem em 

igual prazo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006654-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA MARINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN HENRIQUE WEIHRICH OAB - MT20155/O (ADVOGADO(A))

EVELYN LURI ADACHI OAB - MT19666/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO GONCALVES PONCE CORREA DA COSTA OAB - MT17328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA HOMEOPATICA NATURALIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006654-07.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Diante das recusas dos peritos nomeados na decisão de Id. 9681151, 

substituo o perito médico, pela empresa Mediape Mediação, Arbitragem e 

Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com endereço na Rua Isaac 

Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 3332 9858, e-mail: contato@mediape.com.br. Outrossim, 

nomeio em substituição o perito farmacêutico, pela Dra. Josanil Bezerra 

Ramos dos Anjos, localizada na Av. Mato Grosso, 686 – Aráes, 

Cuiabá-MT (65) 98403-9128 /  (65) 99971-1960, e-mai l : 

josanilramos@yahoo,com.br. Intime-os para aceitar a nomeação, bem 

como de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que 

os honorários periciais serão arcados pelo Estado (art. 95, § 3º, II, do 

CPC), os quais cumprirão o encargo, independentemente de termo de 

compromisso, conforme decisão de Id. 9681151. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005196-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PACHECO GALIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005196-86.2016.8.11.0002. Vistos. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da retificação da autuação 

Afirma que, 02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no 

Diário Oficial da União nº 149 de 04/08/2016 a qual homologou a Mudança 

de Denominação Social da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A passando a se chamar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, assim requer a correção do nome 

da requerida na autuação. Tendo em vista que o nome da requerida foi 

alterado, conforme consta do Estatuto Social, defiro o requerimento para 

determinar a alteração do seu nome na autuação, conforme solicitado. Às 

Providências. Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais Sustenta a requerida que a parte autora acostou nos 

autos requerimento administrativo e que o mesmo encontra-se precário. 

Pois bem. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o fato de o autor não ter ingressado na via administrativa 

não era condição para o acesso ao poder judiciário, recentemente, o 

Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática no RE 

938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento administrativo 

ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse de agir, in 

verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 

350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, 

manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra 

acórdão que assentou, verbis:“AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. NECESSIDADE DE 
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EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. 

INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não deve 

intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Verifica-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Da 

ausência do requerimento administrativo Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito considerando a 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o ordenamento jurídico pátrio não 

impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por 

outro meio. Ainda, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido é a 

Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DA LIDE - 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA 

MANIFESTAREM NOS AUTOS DE ORIGEM - CAUSA QUE ENVOLVE 

INTERESSE DE MENOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear 

judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF). 

De acordo com o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC, nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, permite-se ao Tribunal o 

julgamento da lide desde logo, versando a causa em questão 

exclusivamente de direito e estando em condições de imediato julgamento. 

Na hipótese, não há como aplicar o disposto no artigo supracitado, uma 

vez que é necessária a intimação dos demais herdeiros para se 

manifestarem nos autos de origem, conforme determinação do Juiz 

monocrático, bem como que seja concedida vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, tendo em vista o interesse de menor 

no feito.” (Ap 127332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 

21/05/2015) (negritei). Assim, tenho que o simples fato de o autor não ter 

ingressado pela via administrativa para haver a sua indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, antes de propor ação, não lhe retira o direito 

de pleitear o recebimento do seguro por meio da via judicial. Ante o 

exposto, rejeito a presente preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido 

de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o mérito 

devendo com este ser analisado. Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Ausência de Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento 

Válido e Regular do Processo. Requisito para Fixação do Foro. Sustenta 

que é indispensável que a inicial seja instruída com documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena 

de incorrer em ausência do pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 320 do CPC. De 

tal modo, tendo em vista que o comprovante de endereço juntado pela 

parte autora está em nome de terceiro, pugna para que seja determinada a 

regularização dos autos no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 

Razão não assiste à requerida, uma vez que, o endereço da autora 

encontra-se informado na exordial, não sendo indispensável para a 

propositura da ação, ou mesmo fixação do foro competente, que o 

comprovante de endereço esteja em nome do autor. Ademais, segundo se 

extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de Ocorrência constante no Id. 

4271581 o acidente aconteceu neste Município de Várzea Grande, o que 

por si só, fixa a competência desta Comarca. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, objeto da ação. Em análise dos 

autos verifica-se que não existem dúvidas, tampouco provas a serem 

produzidas quanto à ocorrência do sinistro, mas sim quanto à extensão da 

lesão sofrida pela autora, de forma que se mostra despicienda a produção 

da prova testemunhal e depoimento pessoal da autora conforme 

requerido, motivo pelo qual resta indeferido. Ainda, a requerida impugna os 

documentos que acompanham a inicial, aduzindo que existe uma diferença 

gritante entre as assinaturas, bem como requer que se expeça ofício à 

Politec solicitando que esclareça quanto à veracidade dos documentos 

juntados aos autos. Considerando ser vicio sanável, determino a intimação 

pessoal do autor para que no prazo de 10 (dez) dias, compareça na 

secretaria deste Juízo e ratifique os documentos apontados pelo 

requerido. DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. 

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. 

Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. GEORGE SALVADOR 

BRITO ALVES LIMA, médico especialista em medicina esportiva (CRM 5000 

/ RQE: 2076), que poderá ser encontrado na Rua Major Gama, número 

1774 (CLIMERF), Centro Sul, Cuiabá (MT), CEP: 78.020-170, Telefone: (65) 

98118-2438, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das 

partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos 

quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 

8278271 pág. 205/26. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 
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os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) a contribuir 

com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002344-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOARY LEMES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002344-89.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da retificação da autuação 

Afirma que, 02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no 

Diário Oficial da União nº 149 de 04/08/2016 a qual homologou a Mudança 

de Denominação Social da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A passando a se chamar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, assim requer a correção do nome 

da requerida na autuação. Tendo em vista que o nome da requerida foi 

alterado, conforme consta do Estatuto Social, defiro o requerimento para 

determinar a alteração do seu nome na autuação, conforme solicitado. Às 

Providências. Carência De Ação – Impossibilidade Jurídica Do Pedido – 

Fortuito Noticiado Não Abrangido Pelo Seguro DPVAT Instituído Pela Lei 

6.194/74 Argumenta que, o pedido da parte requerente não merece 

prosperar, pois não está abrangido pela Lei 6.194/74. Afirma que, não há 

nos autos qualquer indício de que o acidente ocorrido com a parte autora 

seja decorrente de acidente trânsito, sendo correto que o relatório médico 

informa uma lesão no polegar decorrente de um acidente de trabalho, fato 

este que definitivamente não evidencia a ocorrência de acidente trânsito. 

Razão não assiste à requerida, em análise aos documentos acostados na 

exordial, verifica-se que o Boletim de Atendimento Médico demostra que 

foi acidente de trânsito, corrobora com os fatos narrados no Boletim de 

Ocorrência. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte ré. Da 

Inépcia da Inicial – Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo 

Anterior – Da Falta de Interesse de Agir – Necessidade/Adequação – Da 

Nova Decisão Do STF. Sustenta a requerida que a demandante não pediu 

administrativamente a indenização pleiteada nesta demanda, de forma que 

não havia necessidade alguma do ajuizamento da presente ação, 

porquanto não está presente o binômio necessidade/adequação. Afirma 

que a matéria foi objeto de análise pelo STF que decidiu pela exigibilidade 

de prévio requerimento administrativo como condição para o regular 

exercício do direito de ação, para que postule judicialmente a concessão 

do benefício previdenciário. Pois bem. É cediço que a orientação do 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo como condição para o regular exercício do 

direito de ação, sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712), de modo 

que a ausência de requerimento administrativo ensejaria a extinção do 

feito por inexistência de interesse de agir. No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Neste sentido é a 

Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, mas, se apresentada contestação de mérito, fica 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). (Ap 42807/2017, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017) (negritei) 

Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. Defiro o requerimento para que seja juntado nos 

presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005910-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FRANCISCO DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005910-12.2017.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para manifestar acerca do teor do petitório de Id. 28744425. Prazo: 

10 (dez) dias. Às providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002457-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIRO ESTEVAO BARBOSA (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:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002457-09.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 
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do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo No tocante à preliminar aventada pela 

seguradora requerida, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Sustenta a 

requerida que a parte autora acostou nos autos requerimento 

administrativo e que o mesmo encontra-se precário. Pois bem. Em que 

pese esta magistrada ter proferido decisões em que reconhecia que o fato 

de o autor não ter ingressado na via administrativa não era condição para 

o acesso ao poder judiciário, recentemente, o Ministro do STF, Luiz Fux, 

ao proferir decisão monocrática no RE 938.348/GO, consignou que a 

ausência de requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por 

inexistência de interesse de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: 

Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:“AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Verifica-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) Todavia, a requerida apresentou 

contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela 

resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Da 

ausência do requerimento administrativo Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito considerando a 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o ordenamento jurídico pátrio não 

impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por 

outro meio. Ainda, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido é a 

Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DA LIDE - 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA 

MANIFESTAREM NOS AUTOS DE ORIGEM - CAUSA QUE ENVOLVE 

INTERESSE DE MENOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear 

judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF). 

De acordo com o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC, nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, permite-se ao Tribunal o 

julgamento da lide desde logo, versando a causa em questão 

exclusivamente de direito e estando em condições de imediato julgamento. 

Na hipótese, não há como aplicar o disposto no artigo supracitado, uma 

vez que é necessária a intimação dos demais herdeiros para se 

manifestarem nos autos de origem, conforme determinação do Juiz 

monocrático, bem como que seja concedida vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, tendo em vista o interesse de menor 

no feito.” (Ap 127332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 

21/05/2015) (negritei). Assim, tenho que o simples fato de o autor não ter 

ingressado pela via administrativa para haver a sua indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, antes de propor ação, não lhe retira o direito 

de pleitear o recebimento do seguro por meio da via judicial. Ante o 

exposto, rejeito a presente preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido 

de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o mérito 

devendo com este ser analisado. Ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro No tocante a alegação veiculada pela requerida, de 

que os documentos juntados pelo autor estejam ilegíveis, verifica-se que a 

petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, sendo certo que os documentos juntados 

aos autos constituem em documentos hábeis à propositura da ação e 

diferentemente do alegado não se encontra ilegível, não consistindo em 

ato impeditivo para o prosseguimento da lide. Assim, deixo de acolher a 
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preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Defiro o 

requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. 

Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse 

na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão 

sofrida pelo autor. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005562-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE JESUS DOS SANTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005562-91.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da alteração do polo passivo da 

lide - Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo No 

tocante à preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz 

necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Da nulidade do processo – Do defeito de representação A 

requerida alega que a procuração e declaração de hipossuficiência 

apresentada pela parte autora possuem assinaturas divergentes do 

documento pessoal juntado nos autos. Assim, requereu que a autora seja 

intimada para regularizar sua representação, sob pena de ser extinta a 

demanda sem o julgamento do mérito. Pois bem. Ressalto a 

desnecessidade de intimar a parte autora para regularizar sua 

representação, uma vez que não há indícios de que as assinaturas 

apostas no instrumento de procuração e declaração de hipossuficiência 

de ids. 9137262 e 9137268 não tenham sido realizadas pela autora. 

Ademais, as assinaturas constantes nos referidos documentos possuem 

similaridade com a exarada na carteira de identidade do autor, conforme 

se observa no id.9137262, razão pela qual indefiro o pedido retro. Da 

necessidade de realização de pedido administrativo – Da falta de interesse 

processual – Necessidade/Adequação – Da nova orientação do STJ 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 9137330). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico, objeto da ação. Defiro a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dr. GEORGE 

SALVADOR BRITO ALVES LIMA, médico especialista em medicina 

esportiva (CRM 5000 / RQE: 2076), que poderá ser encontrado na Rua 

Major Gama, número 1774 (CLIMERF), Centro Sul, Cuiabá (MT), CEP: 

78.020-170, Telefone: (65) 98118-2438, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). A requerida deverá efetuar o depósito prévio 

integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o levantamento 

destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os honorários 

remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte sucumbente, 

se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida certidão em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da 

CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra metade. 

Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta alguma 

lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou 

parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se 

tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, 

intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os 

quesitos da requerida encontram-se no Id. 10475325 pág. 20. Intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001239-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON RAMOS FERNANDES (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 251 de 395



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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001239-43.2017.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para manifestar acerca do teor do petitório de Id. 28747925. Prazo: 

10 (dez) dias. Às providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005980-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK SAMUEL SOUZA MACEDO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005980-29.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo No tocante à preliminar aventada pela 

seguradora requerida, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Sustenta a 

requerida que a parte autora acostou nos autos requerimento 

administrativo e que o mesmo encontra-se precário. Pois bem. Em que 

pese esta magistrada ter proferido decisões em que reconhecia que o fato 

de o autor não ter ingressado na via administrativa não era condição para 

o acesso ao poder judiciário, recentemente, o Ministro do STF, Luiz Fux, 

ao proferir decisão monocrática no RE 938.348/GO, consignou que a 

ausência de requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por 

inexistência de interesse de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: 

Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:“AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Verifica-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) Todavia, a requerida apresentou 

contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela 

resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Da 

ausência do requerimento administrativo Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito considerando a 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o ordenamento jurídico pátrio não 

impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por 

outro meio. Ainda, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido é a 

Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 
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“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DA LIDE - 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA 

MANIFESTAREM NOS AUTOS DE ORIGEM - CAUSA QUE ENVOLVE 

INTERESSE DE MENOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear 

judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF). 

De acordo com o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC, nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, permite-se ao Tribunal o 

julgamento da lide desde logo, versando a causa em questão 

exclusivamente de direito e estando em condições de imediato julgamento. 

Na hipótese, não há como aplicar o disposto no artigo supracitado, uma 

vez que é necessária a intimação dos demais herdeiros para se 

manifestarem nos autos de origem, conforme determinação do Juiz 

monocrático, bem como que seja concedida vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, tendo em vista o interesse de menor 

no feito.” (Ap 127332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 

21/05/2015) (negritei). Assim, tenho que o simples fato de o autor não ter 

ingressado pela via administrativa para haver a sua indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, antes de propor ação, não lhe retira o direito 

de pleitear o recebimento do seguro por meio da via judicial. Ante o 

exposto, rejeito a presente preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido 

de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o mérito 

devendo com este ser analisado. Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Ausência de Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento 

Válido e Regular do Processo. Requisito para Fixação do Foro. Sustenta 

que é indispensável que a inicial seja instruída com documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena 

de incorrer em ausência do pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 320 do CPC. De 

tal modo, tendo em vista que o comprovante de endereço juntado pela 

parte autora está em nome de terceiro, pugna para que seja determinada a 

regularização dos autos no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 

Razão não assiste à requerida, uma vez que, o endereço da autora 

encontra-se informado na exordial, não sendo indispensável para a 

propositura da ação, ou mesmo fixação do foro competente, que o 

comprovante de endereço esteja em nome do autor. Ademais, segundo se 

extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de Ocorrência constante no Id. 

9315520 o acidente aconteceu neste Município de Várzea Grande, o que 

por si só, fixa a competência desta Comarca. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dr. João 

Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo 

desde já os honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta 

alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez 

total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) 

Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou 

funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? 

Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 9875648 pág.29/31. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005956-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON FELIPE SOARES DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005956-98.2017.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para manifestar acerca do teor do petitório de Id. 28749147. Prazo: 

10 (dez) dias. Às providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003559-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA DA COSTA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

D. D. C. B. B. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003559-66.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo No tocante à preliminar aventada pela 

seguradora requerida, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 
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DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Sustenta a 

requerida que a parte autora acostou nos autos requerimento 

administrativo e que o mesmo encontra-se precário. Pois bem. Em que 

pese esta magistrada ter proferido decisões em que reconhecia que o fato 

de o autor não ter ingressado na via administrativa não era condição para 

o acesso ao poder judiciário, recentemente, o Ministro do STF, Luiz Fux, 

ao proferir decisão monocrática no RE 938.348/GO, consignou que a 

ausência de requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por 

inexistência de interesse de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: 

Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:“AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Verifica-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) Todavia, a requerida apresentou 

contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela 

resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Da 

ausência do requerimento administrativo Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito considerando a 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o ordenamento jurídico pátrio não 

impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por 

outro meio. Ainda, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido é a 

Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DA LIDE - 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA 

MANIFESTAREM NOS AUTOS DE ORIGEM - CAUSA QUE ENVOLVE 

INTERESSE DE MENOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear 

judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF). 

De acordo com o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC, nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, permite-se ao Tribunal o 

julgamento da lide desde logo, versando a causa em questão 

exclusivamente de direito e estando em condições de imediato julgamento. 

Na hipótese, não há como aplicar o disposto no artigo supracitado, uma 

vez que é necessária a intimação dos demais herdeiros para se 

manifestarem nos autos de origem, conforme determinação do Juiz 

monocrático, bem como que seja concedida vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, tendo em vista o interesse de menor 

no feito.” (Ap 127332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 

21/05/2015) (negritei). Assim, tenho que o simples fato de o autor não ter 

ingressado pela via administrativa para haver a sua indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, antes de propor ação, não lhe retira o direito 

de pleitear o recebimento do seguro por meio da via judicial. Ante o 

exposto, rejeito a presente preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido 

de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o mérito 

devendo com este ser analisado. Por fim, determino a juntada do laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse 

na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão 

sofrida pelo autor. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004494-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004494-43.2016.8.11.0002. Vistos, etc. Em 
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homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para manifestar acerca do teor do petitório de Id. 28864021. 

Prazo: 10 (dez) dias. Às providências. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001528-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINIR CORREA DA COSTA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001528-73.2017.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para manifestar acerca do teor do petitório de Id. 28830772. Prazo: 

10 (dez) dias. Às providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCE DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000110-37.2016.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para manifestar acerca do teor do petitório de Id. 

28941348-ss. Prazo: 10 (dez) dias. Às providências. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007142-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MORESQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENDREW OSVALDO MENEZES GARCIA OAB - MT22780/O-O 

(ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007142-59.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da retificação da autuação 

Afirma que, 02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no 

Diário Oficial da União nº 149 de 04/08/2016 a qual homologou a Mudança 

de Denominação Social da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A passando a se chamar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, assim requer a correção do nome 

da requerida na autuação. Tendo em vista que o nome da requerida foi 

alterado, conforme consta do Estatuto Social, defiro o requerimento para 

determinar a alteração do seu nome na autuação, conforme solicitado. Às 

Providencias Comprovante de residência em nome de terceiro. Ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Requisito para fixação do foro Sustenta que é indispensável 

que a inicial seja instruída com documentos comprobatórios dos motivos 

fixadores da competência do juízo, para que se estabeleça a competência 

do juízo nos termos do art. 53, V, parágrafo único, do CPC. De tal modo, 

tendo em vista que o comprovante de endereço juntado pelo autor está em 

nome de terceiro, pugna para que seja determinada a regularização dos 

autos no prazo legal. Razão não assiste à requerida, uma vez que, o 

endereço do autor encontra-se informado na exordial, não sendo 

indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do foro 

competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do autor. 

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido o grau da invalidez 

permanente que afeta a parte autora e se o pagamento administrativo 

efetuado pela requerida foi menor que o devido. Compulsando os autos 

verifica-se que não existem dúvidas, tampouco provas a serem 

produzidas quanto a ocorrência do sinistro, mas sim quanto a extensão do 

lesão sofrida pelo autor, de forma que mostra-se despicienda a produção 

da prova testemunhal e depoimento pessoal do autor conforme requerido, 

motivo pelo qual resta indeferido. Dessa feita, defiro a realização de 

perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da 

perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, 

segundo inteligência do art. 95 do CPC. Para tanto, nomeio para os 

trabalhos periciais o Dr. GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA, médico 

especialista em medicina esportiva (CRM 5000 / RQE: 2076), que poderá 

ser encontrado na Rua Major Gama, número 1774 (CLIMERF), Centro Sul, 

Cuiabá (MT), CEP: 78.020-170, Telefone: (65) 98118-2438, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). A requerida deverá efetuar o depósito prévio 

integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o levantamento 

destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os honorários 

remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte sucumbente, 

se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida certidão em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da 

CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra metade. 

Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta alguma 

lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou 

parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se 

tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, 

intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os 

quesitos da requerida encontram-se no Id. 14965283 – Pág. 17/19. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora 

fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de que 

deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001866-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SWIDZIKIEWICZ (AUTOR(A))
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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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001866-47.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da alteração do polo passivo da 

lide - Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A na demanda Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

determinou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, autorizando-a a operar os seguros. Afirma, que a 

alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o atendimento 

beneficiário através de uma única fonte, bem como a padronização e 

controle de informações. Em que pese os argumentos expendidos pela 

requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos 

tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida 

contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, nos 

termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. Da 

inépcia da inicial – Da necessidade de realização de pedido administrativo 

anterior – Da falta de interesse de agir – Necessidade/ adequação – da 

nova decisão do STF Argumenta a requerida que a parte demandante não 

requereu administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que 

não havia necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, 

porquanto o convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas 

aos beneficiários, bastando a apresentação da documentação 

necessária. Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5578397). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa 

Sustenta que o requerimento administrativo juntado pela autora não 

demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigências da seguradora para a juntada dos documentos 

necessários. Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento 

do mérito. Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no 

requerimento juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida 

alegue que não foram juntados os documentos necessários à regulação 

do sinistro sequer menciona quais os documentos faltaram (Id. 5553028). 

Desta forma, tendo em vista que a documentação encartada aos autos, a 

princípio, mostra-se se suficiente para a demonstração do acidente de 

trânsito e estão em conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 

9.194/74, deve ser afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Tendo em vista que a avaliação médica já foi 

juntada aos autos, intimem-se as partes para manifestar, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor, 

suprindo a perícia a ser designada. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002757-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002757-68.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Pois bem. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões 

em que reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 
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DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) Todavia, a requerida apresentou 

contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela 

resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Da não 

comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. Sustenta que o 

requerimento administrativo juntado pelo autor não demonstra efetivamente 

que o pedido foi protocolado, posto que não consta o número do sinistro 

nos documentos juntados. Ainda, não consta no site para consulta o 

pedido administrativo do autor por não ter cumprido as exigência da 

seguradora para a juntada dos documentos necessários. Desse modo, 

requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não merece 

prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento juntado pela 

parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que não foram 

juntados os documentos necessários à regulação do sinistro sequer 

menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em vista que 

a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se suficiente 

para a demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade 

com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a 

preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida pela parte ré. Por fim, determino a juntada do laudo pericial. Para 

tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica realizada na 

parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo 

de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003433-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR IAGO ALVES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003433-16.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo No tocante à preliminar aventada pela 

seguradora requerida, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Pois bem. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões 

em que reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 
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constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) Todavia, a requerida apresentou 

contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela 

resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Da não 

comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. Sustenta que o 

requerimento administrativo juntado pelo autor não demonstra efetivamente 

que o pedido foi protocolado, posto que não consta o número do sinistro 

nos documentos juntados. Ainda, não consta no site para consulta o 

pedido administrativo do autor por não ter cumprido as exigências da 

seguradora para a juntada dos documentos necessários. Desse modo, 

requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não merece 

prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento juntado pela 

parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que não foram 

juntados os documentos necessários à regulação do sinistro sequer 

menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em vista que 

a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se suficiente 

para a demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade 

com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a 

preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida pela parte ré. DEFIRO a realização de perícia médica solicitada 

pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dr. João 

Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo 

desde já os honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta 

alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez 

total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) 

Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou 

funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? 

Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 8326730 pág.24. Intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Em que pese à urgência da medida e o extenso 

lapso de tempo decorrido, analisando detidamente a inicial verifica-se a 

necessidade de a parte autora esclarecer e sanar algumas irregularidades 

identificadas. Pois bem, a parte autora limitou-se a formular pedido de 

tutela de urgência a fim de que seja determinada que a requerida proceda 

com a vistoria na unidade consumidora de sua titularidade, bem como a 

troca do relógio, para que haja a correção no valor da fatura referente ao 

mês de janeiro/2019. Contudo, no mérito pretende apenas seja a requerida 

condenada em indenização por danos morais, seja determinada a 

suspensão do pagamento referente ao acordo realizado com a requerida, 

ainda que a requerida não insira seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como seja a requerida obrigada a apresentar as gravações 

via call center dos protocolos nº 52900167 e 53128021. Com efeito, 

ressalto que, inexistindo formulação expressa dos pedidos, se torna 

inviável a concessão de medida liminar que não seria concedida na 

sentença de eventual procedência dos pedidos. Sobre esse aspecto, 

consigno que o pedido, com suas especificações, além de se constituir em 

requisito da petição inicial, a teor do art. 319, IV, CPC, se trata da própria 

“delimitação do objeto litigioso, da lide, do mérito do processo”, e, logo, da 

atividade jurisdicional, que a ele deverá estar jungida[1]. Sendo assim, 

para que não pairem dúvida acerca do alcance da pretensão da parte 

autora, necessário se faz que ela indique e requeira a declaração de 

inexistência ou de revisão das faturas que entende indevida, cuja 
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pretensão aparentemente deve ser realizada quanto à fatura referente ao 

mês de janeiro/2019, e ainda acerca da nulidade do termo de confissão de 

dívida celebrado com a requerida. Por outro lado, verifica-se inócua a 

formulação dos pedidos finais a fim de que a requerida se abstenha de 

inserir o nome da autora nos órgãos, e a suspensão do acordo celebrado 

entre as partes, especialmente considerando o anexo II do termo de 

confissão de dívida acostado no Id. 17961514, o qual consta que o último 

vencimento do parcelamento do referido acordo se deu no mês de 

dezembro/2019, havendo a necessidade de a parte autora esclarecer sua 

pretensão. Desse modo, considerando o exposto acima, oportunizo a 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sanando todas as irregularidades apontadas, e em sendo o caso formular 

pedidos finais correspondentes ao pedido de tutela de urgência, 

especificando o pedido de declaração/revisão dos débitos e faturas em 

tese cobradas indevidamente e, ainda a nulidade do termo de confissão de 

dívida celebrado com a requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMI, Eduardo; Curso avançado 

de Processo Civil, volume 3: processo cautelar e procedimentos especiais. 

11ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 

p. 367

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005178-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. B. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO OAB - 354.075.731-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da inversão do ônus da prova No tocante ao pedido de 

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 representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. PERDA DA CONEXÃO. 

APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS. 1. Aplicação do CDC: A relação 

entre as partes se trata de uma típica relação de consumo, a fazer incidir, 

inconteste, as normas do estatuto consumerista (CDC - Código do 

Consumidor). APELO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70043867761, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz 

Barcellos Lima, Julgado em 25/07/2013). Outrossim, 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 

reúne melhores condições de comprovar os motivos do atraso e demais 

entraves no voo, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 04 de maio de 2020 às 11:00 horas, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

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

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005153-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT ALVES CARDOSO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX NOGUEIRA DO ESPIRITO SANTO (TESTEMUNHA)

JOILSON DA SILVA - ME (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito proposta por 

Robert Alves Cardoso, em desfavor de Alex Nogueira do E. Santo e 

Joilson da Silva Me (Caza da Pizza). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de maio de 2020 às 10h30min a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Citem-se as requeridas, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

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

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 
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apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004948-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MAGALHAES (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, presentes os pressupostos do art. 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Assim, 

uma vez deferida à justiça gratuita, conforme entendimento majoritário da 

jurisprudência[1], haverá de se gerar meios para que a parte autora possa 

ter livre acesso ao Poder Judiciário, motivo porque tenho que a realização 

de perícia é pertinente no presente caso. Nesse sentido, entende o 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. APRESENTAÇÃO DE PLANTA E 

MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. DESPESAS 

DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Deferido à parte autora os benefícios à 

gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia do imóvel 

usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do artigo 3º, 

V, da Lei 1.060/50. Precedentes do STJ. (TJMT - rec. emb. declaração nº 

166963/2015, oposto nos autos do agravo de instrumento 154517/2015, 

Primeira Câmara Cível, Helena Maria Bezerra Ramos – Relatora, Data de 

Julgamento: 26-01-2016). Portanto, nomeio como perito a empresa 

Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias 

Ltda., com endereço na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro 

Norte, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: 

contato@mediape.com.br, a qual deverá ser intimada para que tome 

ciência da nomeação, bem como para que decline o nome do profissional 

que realizará a perícia em questão. Fixo desde já os honorários periciais 

em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), de acordo com os valores impostos 

na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, 

salientando que os honorários periciais serão arcados pelo Estado em 

razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita. Ademais, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Com o aceite da 

incumbência pericial, intime-se o perito para que proceda com a 

elaboração do memorial descritivo do imóvel descrito na inicial. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. Oportunamente, venham-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Às providências necessárias. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] TJ-SP - AI: 604777220128260000 SP 

0060477-72.2012.8.26.0000, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, J. 

26/04/2012, 4ª Câmara de Direito Privado. RMS 26.493/RS, Rel. Min. Eliana 

Calmon Segunda Turma, DJe 23.9.2008. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 29.429 - RS (2009/0082167-7) –J. 04 de novembro de 

2010 - MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES , Relator – Segunda 

Turma.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004173-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA DA COSTA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de cobrança da indenização 

decorrente do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de vias terrestres DPVAT, proposta por Elida da 

costa Lemes em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, 

alegando em síntese que em 03.09.2016 foi vítima de acidente com veículo, 

que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada 

a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão de sua 

incapacidade permanente. Com a inicial vieram documentos. A audiência 

de conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania restou inexitosa diante da ausência da parte autora, 

oportunidade em que o advogado da parte autora solicitou a inclusão para 

o próximo mutirão (Id. 4839459). A parte requerida apresentou 

contestação no Id. 4921078, alegando preliminarmente a necessidade de 

inclusão da seguradora líder no polo passivo. No mérito aduz acerca da 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, uma vez que nos autos 

não foram colacionados quaisquer documentos que atestem o grau de 

debilidade que parte autora esta acometida, bem como que o boletim de 

ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os 

fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral visto que 

foi lavrado com informações da própria parte autora. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (Id. 6798840). Designada nova 

audiência de conciliação (Id. 9592124), esta restou inexitosa, tendo o 

advogado da parte autora solicitado à juntada da avaliação médica 

realizada na parte autora (Id. 10438428). Na decisão de Id. 14337261 as 

preliminares foram analisadas e afastadas, solicitando a juntada da 

referida avaliação médica e intimando as partes para manifestarem quanto 

ao laudo, bem como esclarecerem se possuem interesse na produção de 

outras provas. No Id. 16469978, foi juntada a avaliação médica realizada 

na parte autora, em seguida apenas a parte autora manifestou (Id. 

16558605). Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e Decido 

Conforme relatado inicialmente, cuida de ação de cobrança de seguro 

DPVAT. No caso dos autos a parte autora alega que faz juz ao pagamento 

do seguro, por ter sofrido acidente com veículo automotor, que resultou 

em invalidez permanente. Pois bem, segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 

6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente.”. Sendo assim, verifico que os documentos 

acostados a inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro 

norte, embora não tenha sido realizada perícia formal, a avaliação médica 

constante no Id. 16469978, supre perfeitamente, pois, elaborada por 

médico perito o qual responde de forma clara e conclusiva às questões 

necessárias à solução da lide. No entanto, razão não assiste à requerida, 

considerando que havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada do 

boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos, mormente porque os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes de comprovar o envolvimento da 

parte autora em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista o 

que consta no boletim de ocorrência devidamente lavrado por autoridade 

policial (Id. 3324127), boletim de atendimento do Hospital Renato Sucupira 

da Comarca de Sapezal-MT e, demais documentos que comprovam o 

diagnóstico da autora bem como o atendimento no referido hospital (Ids. 

3324129, 3324131, 33244133 e 3324132) especialmente a avaliação 

médica acostada aos autos, restando demonstrado o nexo de causalidade 

entre a invalidez do membro inferior direito e o acidente apontado na inicial 

(Id. 16469978). Sendo assim, considerando o conjunto probatório 

acostado aos autos, verifico a demonstração de maneira inequívoca o 

nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido de forma 

satisfatória. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 260 de 395



DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente noticiado na inicial, restando ainda comprovado a existência de 

invalidez permanente da parte autora relacionada ao seu membro inferior 

direito, tendo afetada em 50% sua capacidade funcional, conforme 

atestado no laudo médico acostado aos autos. Segundo o art. 3º, inciso II, 

da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido 

no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementar, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente.”. Destaca-se que, o valor da indenização 

depende da extensão da invalidez sofrida pelo demandante, conforme se 

pode verificar da disposição dos artigos 3º e 12, caput, da Lei nº 

6.194/74. Logo, considerando o grau de invalidez constatado pelo expert a 

parte autora faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro 

obrigatório devido à lesão permanente com invalidez parcial do membro 

inferior direito, afetada em 50% sua capacidade funcional, a lei estabelece 

respectivamente o pagamento de 70% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Assim, reputo razoável a fixação de 50% de 70% 

do valor total da cobertura, considerando que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente 

demanda e julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a seguradora 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), à parte autora, a título de 

indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo 

automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o 

valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser 

o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento 

danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 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: 1003196-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOLMA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003196-74.2020.8.11.0002. AUTOR: NOLMA RODRIGUES REU: MUNICIPIO 

DE VARZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Versam os 

autos acerca de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada visando os Requeridos a realizarem a 

transferência da paciente Nolma Rodrigues em leito de Unidade de 

Tratamento Intensivo – UTI. Em diligências deste juízo e em consulta ao 

SISREG III verificou-se que a paciente teria sido transferida para leito de 

UTI do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande na data de 03/02/2020. 

Assim, intime-se pessoalmente a Requerente para manifestar se ainda 

possui interesse no feito, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de o 

silêncio ser interpretado como satisfação da obrigação. À Secretaria para 

as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005051-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAMELA DAYANNE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005051-88.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: F. D. S. O., 

PAMELA DAYANNE DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO 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 de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por FELIPE DA SILVA OLIVEIRA, neste ato 

representado por sua genitora, PAMELA DAYANNE DA SILVA, em face do 

Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, O requerente nascido em 
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12/02/2020 fevereiro de 2020, está internado em estado gravíssimo no 

Hospital Regional de Colíder., necessitando ser transferido para Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI neonatal, pois corre risco de morte. 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 neonatal, com urgência, conforme pedido médico. 

Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizada a internação em UTneonatalI. 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 neonatal (conforme indicação médica anexa), no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas, em hospital da rede pública de saúde apta a 

tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o 

deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de 

transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001488-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

DJENE BENVINDO FRAGOSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 1001488-86.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Financiamento do SUS]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: A. Siegfried Buss, 1054, Sede das Promotorias de 

Justiça, Centro, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 Nome: 

DJENE BENVINDO FRAGOSO Endereço: RUA PERNAMBUCO, SN, 

CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC JARDIM DAS AMÉRICAS, ., 

AVENIDA BRASÍLIA 117, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-970 Nome: MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA Endereço: AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 1190, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 

78888-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

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

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive 

na autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença. 

Tratam-se os autos acerca de cumprimento de sentença em favor de 

Djene Benvindo Fragoso visando o fornecimento do medicamento 

Ertapenem 1G para tratamento do seu quadro de infecção generalizada na 

perna. Os autos vieram declinados. Tendo em vista que não há 

informações nos autos que o tratamento do paciente ainda persiste, bem 

como o aparente abandono da causa pela parte Autora, a fim de se evitar 

qualquer alegação de nulidade, determino a intimação da parte Autora, por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por 

considerar satisfeita a obrigação. Às providências. Juiz(a) 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, ARLECI BENEVIDES DA 

SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001489-79.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID GILIOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE 

LINDOTE PROCESSO n. 0001489-79.2016.8.11.0018 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Medicamentos]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: DAVID GILIOLI Endereço: Rua 

VANDERLEI RODRIGUES FURTADO, 2257, S, CRUZEIRO DO SUL, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC JARDIM DAS AMÉRICAS, ., AVENIDA BRASÍLIA 117, 

JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-970 Nome: MUNICÍPIO 

DE JUARA Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 1000, DETRAN, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão:Vistos, Tratam-se 

os autos acerca ação ordinária de obrigação de fazer em favor de David 

Gilioli visando a realização de cirurgia no joelho e fornecimento do 

medicamento Tylex 30mg. Observa-se que o juízo que presidia o feito 

encaminhou os presentes autos ao Núcleo de Apoio Técnico para emissão 

de parecer, o qual esclareceu que o medicamento requerido é uma 

composição dos medicamentos Paracetamol e Codeína, os quais, em sua 

versão isolada, são assegurados no Sistema Único de Saúde, e, nesse 

sentido a tutela foi deferida pelo juízo. Ato contínuo, houve requerimento 

de bloqueio pela parte autora sob alegação de que as medicações não 

teriam sido entregues pelos Requeridos. Diante disto, considerando a 

realização de inúmeros bloqueios, com consequente expedição de alvará 

e alegada entrega dos insumos em favor do demandante, além de 

reiterados pedidos de bloqueio para custear o fornecimento do 

medicamento necessário para o tratamento de sua saúde, intime-se a 

parte Exequente para manifestar pelo prazo de até 15 (quinze) dias para 

informar eventual pendência de prestação de contas e expedição de 

alvará para o regular andamento do feito. Tendo em vista que não há 

novas informações nos autos que comprovem que o tratamento do 

paciente ainda persiste, bem como o aparente abandono da causa pela 

parte Autora, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino 

a intimação da parte Autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. Às providências. 

Juiz(a) 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, 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004910-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CARDOSO MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004910-69.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: DORIVAL CARDOSO MIRANDA 

IMPETRADO: PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 

Vistos, Considerando o teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou 

junto ao Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, 

com a finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de 

valor quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde e, 

incontinenti, foi encaminhado ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico), através do malote digital, sobrevindo aos autos Parecer Técnico 

sobre as questões clínicas relativas ao caso em apreço. Verifico que em 

ID nº 29267821 promoveu emenda à petição inicial, requerendo o trâmite 

pelo rito ordinário. Desta feita, recebo a emenda à exordial para que a 

presente demanda passe a tramitar como ação ordinária de obrigação de 

fazer com pedido de tutela de urgência em favor de Dorival Cardoso 

Miranda, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea 

Grande, para tratamento de saúde, visando compelir os requeridos ao 

fornecimento do medicamento Imunoglobina Humana, diante do diagnóstico 

síndrome de Guillain-Barré. 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 0213/2020, aponta que: “ImunoGlobulina 

Humana: é contemplada para a Patologia do autor. É disponibilizado pela 

Assistência Farmacêutica pela gestão Estadual. Registro Na ANVISA: Sim 

Assegurado para a patologia Da Autora: Sim”. 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. 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 
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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 pelos 

Requeridos, com a urgência que o caso requer, do medicamento 

Imunoglobina Humana, 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. Concedo o prazo de até 24 

(vinte quatro) horas para cumprimento 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. 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 NCPC), 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: 1005028-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

LUZINEIA CRISTIANE DE ARRUDA OAB - 805.868.641-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005028-45.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: LUZINEIA CRISTIANE DE 

ARRUDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO 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 de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por LÍDIA ORTELHADO DE ARRUDA, neste ato representado por 

sua genitora, LUZINEIA CRISTIANE DE ARRUDA, em face do Estado de 

Mato Grosso e Município de Várzea Grande, alegando, em síntese, que 

deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento em Várzea Grande, com 

quadro de Colestite, evoluindo com sepse e instabilidade hemodinâmica, 

necessitando ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, pois 

corre risco de morte. 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 (conforme indicação médica anexa), no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas, em hospital da rede pública de saúde apta a 

tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o 

deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de 

transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008805-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAHIS MARQUES ADAMI DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALICE GABRIELLI BORGES OAB - MT18401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008805-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LAHIS MARQUES ADAMI DA 

LUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela específica, proposta por Lahis Marques Adami da 

Luz, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, 

objetivando o fornecimento do medicamento Enoxaparina. Em ID 27728356, 

houve a juntada de contestação pelo Município de Sinop-MT. Diante disto, 

intime-se o autor para, querendo, oferecer réplica às contestação do 

Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no art. 351 do 

Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. À Secretaria 

para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001118-35.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSDEDITH MENDES DE ARRUDA OAB - 974.835.751-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Alto Paraguai (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001118-35.2019.8.11.0005. REQUERENTE: M. G. D. A. REPRESENTANTE: 

DEUSDEDITH MENDES DE ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO 

PARAGUAI, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Considerando a ausência de laudo/receituário médico atualizado, 
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postergo, por ora, o pedido de bloqueio judicial (ID 25669857), para 

determinar a intimação da parte Autora para que, no prazo de até 15 

(quinze) dias, junte aos autos relatório médico, atualizado, informativo da 

evolução da enfermidade e do tratamento, e prescrição médica 

confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, especificando 

a previsão do período necessário. Com o decurso de prazo, voltem os 

autos conclusos para deliberações. Às providências. Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020883-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

S.E.A.S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOBRES (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO OAB - 035.289.481-40 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020883-98.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, S.E.A.S REU: MUNICIPIO DE NOBRES 

PROCURADOR: PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO Vistos, Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Inicialmente, recebo a emenda da 

inicial para fazer constar no polo passivo da presente ação o Estado de 

Mato Grosso. Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de 

urgência, proposta no interesse de Sara Eliziane de Almeida, em face do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Nobres, visando a realização 

dos exames de endoscopia digestiva e broncoscopia. Os autos foram 

remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que 

consignou: “O procedimento pleiteado é assegurado pelo SUS, são 

procedimentos do componente de media complexidade, onde o gestor 

Municipal é o responsável, pactuando sua demanda. Consultamos o 

sistema de regulação – SISREG, onde verificamos que o exame de 

endoscopia não foi regulado; o de broncoscopia esta regulado, porem não 

foi avaliado pelo regulador.”. Havendo risco de morte ou notícia de prejuízo 

iminente e por se tratar de interesse de criança, defiro, em parte, a tutela 

de urgência de natureza antecipada para determinar que os Requeridos, 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promovam o agendamento e a 

realização do exame (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 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001149-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO BADIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA OAB - 981.372.049-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001149-55.2019.8.11.0005. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEVERINO 

BADIA REPRESENTANTE: IVANIRZE MARTINELLO BADIA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, SECRETARIA 

DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro à parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita e os benefícios de tramitação 

processual, se o caso. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência, visando o fornecimento do medicamento 

Xarelto 20mg (rivaroxabana) em favor de Severino Badia, diante do 

diagnóstico de neoplasia de próstata. Considerando que a parte autora 

não juntou aos autos os documentos necessários que devem acompanhar 

a inicial, como determina o Art. 328, §3º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (CNGC), que dispõe: “§3º Quando 

da propositura da ação judicial envolvendo a assistência à saúde é 

necessário que a petição inicial seja devidamente instruída, tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

“COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE” da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Verifico que os documentos médicos juntados 

aos autos pelo requerente, que indicam o tratamento com o fármaco 

Xarelto 20mg (rivaroxabana), são datados de julho de 2019. Ademais, 

constato que o Requerente não demonstrou negativa administrativa do 

fornecimento do medicamento requerido na exordial. Diante disso, 

DETERMINO a intimação da parte autora, através de seu procurador, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazer laudos, relatórios e pedidos médicos 

atualizados que comprovem a necessidade do medicamento, bem como 

juntar aos autos comprovação da solicitação administrativa do 

medicamento Xarelto 20mg (rivaroxabana)., sob pena da sintomática 

aplicação do disposto no parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após, 

conclusos para deliberação. Às providências. Cumpra-se, com urgência. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018774-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIDIA FEDRIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA OAB - MT27278/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018774-14.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA ELIDIA FEDRIZ DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE 

Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência. O pedido 

foi deferido (Id 26683373). A decisão foi cumprida em 02.12.2019, com a 

transferência da parte autora para o leito de UTI – Unidade de Terapia 

Intensiva do Hospital e Pronto e Socorro de Cuiabá (id 26831228 - 

26836595). Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer 

outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória. 

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria 

não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de 

Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 

2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Publica de Várzea Grande-MT, Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000282-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000282-76.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: RUTH PEREIRA DE ALMEIDA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para 

que manifeste no feito requerendo o que de direito, no prazo de quinze 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010999-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CURVO OAB - MT4254/O-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE VITOY CURVO OAB - MT19260/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010999-79.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Considerando a impugnação do laudo pericial do ID 24882909 e a 

necessidade de prova pericial com especialidade em psiquiatria, nomeio 

como perita judicial a médica Dr.ª Aline Alcântara Magnani Bezerra de 

Oliveira – CRM 8028-MT, com endereço na Clínica FetalCare, na Rua Ouro 

Fino, nº 23, Bairro Jardim Aclimação – Cuiabá-MT, a fim de constatar 

alienação mental do periciando e sua incapacidade para os atos da vida 

civil e laboral. Considerando ainda, o grau de especialização da Perita, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo do profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de Honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal), arbitro os 

honorários da Perita Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independente de novo despacho, após a realização da perícia 

e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando a perita 

nomeada em aguardar a expedição de ofício em seu favor, voltem-me os 

autos conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos 

do Juízo, nos seguintes termos: 1 – O periciando é ou foi portador de 

doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)? 2 – É possível 

estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? 

Qual (mês/ano)? 3 – Caso o periciando esteja incapacitado, essa 

incapacidade é temporária ou permanente? 4 – Caso o periciando esteja 

incapacitado, a incapacidade é total ou parcial? 5 – É possível estimar a 

data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade? Qual (mês/ 

ano)? 6 – Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença 

ou lesão, ao longo do tempo? 7 – O periciando está acometido de 

tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por 

irradiação? 8 – A doença ou lesão que acomete o periciando decorre de 

acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho? 9 – 

Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de 

permanentemente cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros? 10 
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– A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da 

vida independente? 11 – Explicitar adequadamente os limites da 

incapacidade, acaso existente, levando em consideração as 

peculiaridades bio-psico-sociais do periciando. 12 – Prestar outras 

informações que o caso requeira. Concedo às partes, o prazo de 15 dias 

para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(art. 465, § 1º, I, II e III NCPC). Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo. Para 

fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, § 4º NCPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Int. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001641-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK HANS SAMPAIO BOHRER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001641-56.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ERICK HANS SAMPAIO BOHRER 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Indefiro o pedido de restituição 

do prazo para a parte autora apresentar impugnação, tendo em vista que 

a certidão id. 20446759 foi disponibilizada no DJ eletrônico, bem como o 

sistema registrou ciência em 7/6/2019 e, decorreu o prazo em 02/07/2019. 

No mais, intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, no 

prazo de 15 dias. Após, concluso para sentença. Int. VÁRZEA GRANDE, 

14 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005030-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005030-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WESLEY ALVES 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES 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: 18/03/2020 Hora: 14:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005033-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO QUINTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005033-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BRUNO 

QUINTINO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - 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: 18/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005035-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA GABRIELE DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005035-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KARLA 

GABRIELE DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA 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: 

18/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005037-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JALDRELYZ AUREA SANTI DA SILVA RICHTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005037-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JALDRELYZ 

AUREA SANTI DA SILVA RICHTER 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 Data: 18/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005039-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FREITAS 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)

 

PROCESSO n. 1005039-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

FREITAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO II Data: 18/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005041-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA URBANO DE ARRUDA (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)

 

PROCESSO n. 1005041-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDINEIA URBANO 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005046-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005046-66.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS SOUZA DE 

FIGUEIREDO 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: 18/03/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005047-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBARA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005047-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

BARBARA DA SILVA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS 

SOUZA DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE 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: 18/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005050-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA LEITE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005050-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CRISTIANE 

PEREIRA LEITE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS 

SOUZA DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE 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: 18/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003222-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEFINA ELOIZA PEREIRA OAB - 161.848.151-72 (REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003222-72.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JOSEFINA ELOIZA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, o 

Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, porquanto a procuração outorgada pela parte autora ao 

advogado que a substabeleceu foi emitida em 09.05.2019, conforme id. 

28745866. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a 

qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003639-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003639-25.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDITE ROSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, 

para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos cópia dos 

comprovantes dos pagamentos dos vencimentos anunciados no 

documento de id. 288850274: 07.10.2019, 07.11.2019 e 09.12.2019, uma 

vez que os documentos juntados (id. 28850273) não especificam a quais 

vencimentos se tratam. DETERMINO ainda, no mesmo prazo, que a parte 

autora junte os comprovantes dos demais boletos e comprovantes de 

pagamento do mesmo identificador (28850273), pois os recibos foram 

juntados em seu verso, não sendo possível especificar se realmente se 

relacionam com o boleto ao qual está anexo, além de data de pagamento. 

A não apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. 
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Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004712-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004712-32.2020.8.11.0002. REQUERENTE: OSVALDO ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para 

EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, o Instrumento de 

Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, 

pois a procuração juntada no id. 29177682 está com data de emissão 

29.01.2019. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a 

qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERREIRA GUIMARAES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001810-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WAGNER FERREIRA 

GUIMARAES MOREIRA REQUERIDO: AXA SEGUROS S.A., HAVAN LOJAS 

DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 

28757451. Analisando a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de tutela 

de urgência e/ou evidência. DESIGNO NO EVENTO SEGUINTE A 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. Defiro a gratuidade 

de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA 

para COMPARECIMENTO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003628-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOCOMPANY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003628-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA APARECIDA DE 

ALMEIDA LIMA REQUERIDO: ODONTOCOMPANY Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos a 

cópia LEGÍVEL dos documentos id. 28848098 e 28848099, porquanto 

estão ilegíveis, não se podendo verificar com certeza seu teor. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003660-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003660-98.2020.8.11.0002. AUTOR: ELIANE GUIA DE ALMEIDA REU: 

CLARO 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 (id. 28859514) não apresenta a data da inscrição, 

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: 1001531-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001531-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NILTON SANTOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Acolho a emenda 
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à inicial de id. 28884425. Analisando as informações e documentos 

juntados com a emenda, constata-se que o pedido liminar restou 

prejudicado, já que afirma a patê ter a requerida excluído a negativação 

questionada. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003797-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIRENE MARTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003797-80.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAUDIRENE MARTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos a 

cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim de ser visível a foto e o 

número de inscrição da parte reclamante, pois o RG juntado no id. 

28904697 está ilegível. A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a vinda 

desnecessária da parte autora à solenidade, a qual será novamente 

designada após o cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. 

Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003821-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALMIRA RIBEIRO DA COSTA OAB - 922.745.441-15 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003821-11.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ANTONIA ALMIRA 

RIBEIRO DA COSTA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, 

o Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada é de 29.12.2018 (id. 28909725). A 

não apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003860-08.2020.8.11.0002. AUTOR: JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 

REU: HDI SEGUROS S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para 

EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, 

Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos a cópia LEGÍVEL dos 

documentos pessoais a fim de ser visível a data de validade do documento 

CNH apresentado (id. 28917383), que está completamente apagada. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003866-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003866-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JEFERSON LEMES DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEVISAO RONDON LTDA Vistos, etc. Considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos a cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de 

evitar que o serviço seja refeito, porquanto o documento juntado a este fim 

está em nome de terceiro (id. 28917872). A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Considerando o tempo 

necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a perda do ato, a qual será novamente designada 

após o cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005055-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILA PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA DE JESUS LIMA OAB - MT27822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)
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PROCESSO n. 1005055-28.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOCILA PEREIRA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TANIA DE JESUS LIMA 

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: 18/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOWALBERG AURELIO DUARTE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT15579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002348-87.2020.8.11.0002. AUTOR: JOWALBERG AURELIO DUARTE 

FRANCA REU: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos, etc. Acolho 

a emenda à inicial de id. 28917972. INTIME-SE a parte autora, para 

EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, 

Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos o comprovante de 

pagamento da fatura com vencimento 25.01.2020, que está em valor 

compatível com a normalidade dos demais meses e não foi quitada, 

conforme documento juntado com a emenda (id. 28917973). A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002075-14.2020.8.11.0001. AUTOR: VIVIANE MARQUES SILVA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Acolho a competência declinada de id. 

28946950. Analisando a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de tutela 

de urgência e/ou evidência. DESIGNO NO EVENTO SEGUINTE A 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. Defiro a gratuidade 

de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA 

para COMPARECIMENTO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004378-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004378-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TIAGO PEREIRA DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, para adequar a parte 

cadastrada no sistema com a petição e documentos juntados, uma vez 

que se trata de pessoas diversas, tanto no polo ativo quanto no polo 

passivo. O não atendimento ao ora determinado implicará em indeferimento 

da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). CANCELO a audiencia 

designada, a qual será novamente designada após o cumprimento da 

diligencia pela parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004420-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004420-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA BRAGA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, CLARO S.A. Vistos, etc. Analisando a 

inicial, não se vislumbra qualquer pedido de tutela de urgência e/ou 

evidência. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004567-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RAILLES SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004567-73.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RENATA RAILLES SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, o 

Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada no id. 29119249 é de emissão 

18.04.2019. INTIME-SE ainda a parte autora, para EMENDAR a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo Único do 

CPC, colacionando aos autos a cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais 

a fim de ser visível a foto e o número de inscrição da parte reclamante, 

pois a CNH juntada no id. 29119250 está ilegível. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Considerando o tempo 

necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a perda do ato, a qual será novamente designada 

após o cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004672-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAL VIEIRA DE SA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004672-50.2020.8.11.0002. AUTOR: SILVAL VIEIRA DE SA JUNIOR REU: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, Parágrafo 

Único do CPC/2015, colacionando aos autos, o Instrumento de Mandato 

outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial, em conformidade 

com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, pois a 

procuração juntada no id. 29161638 foi emitida em 13.07.2018. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a qual será 

novamente designada após o cumprimento da diligencia pela parte, se for 

o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004707-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GRAMA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDE SOL ALVES DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004707-10.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDERSON 

GRAMA DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FREDE SOL ALVES 

DO NASCIMENTO Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, Parágrafo 

Único do CPC/2015, colacionando aos autos, o Instrumento de Mandato 

outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial, em conformidade 

com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, pois não foi 

juntada procuração nos autos. A não apresentação do documento na 

forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC/2015). Considerando o tempo necessário para a 

emenda ora determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a perda 

do ato, a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia 

pela parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005059-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA EULALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005059-65.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAQUINA 

EULALIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 18/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005061-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005061-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAIANE PAULA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005064-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR CAMARGO (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)

 

PROCESSO n. 1005064-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEX JUNIOR 

CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 18/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 
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VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018574-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA GUIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018574-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL DA GUIA SOUZA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, 

etc. Acolho a emenda à inicial de id. 28245875. Analisando a inicial, não se 

vislumbra qualquer pedido de tutela de urgência e/ou evidência. DESIGNO 

NO EVENTO SEGUINTE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as 

partes. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-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 DESPACHO 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. Acolho a emenda à 

inicial de id. 29180827 – pagamento das custas de ação anterior extinta 

por contumácia – autos nº1016008-85.2019.811.0002. Analisando a inicial, 

não se vislumbra qualquer pedido de tutela de urgência e/ou evidência. 

DESIGNO NO EVENTO SEGUINTE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 

54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARMANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002394-76.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL ARMANDO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial 

de id. 28974828. Analisando a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de 

tutela de urgência e/ou evidência. DESIGNO NO EVENTO SEGUINTE A 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. Defiro a gratuidade 

de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA 

para COMPARECIMENTO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004828-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BERSAN (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.R DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004828-38.2020.8.11.0002. LITISCONSORTE: JOAO PAULO BERSAN 

LITISCONSORTE: E.R DOS SANTOS Vistos etc. Cumpra-se a decisão 

judicial deprecada, servindo à presente como mandado, ou expedindo-se 

o necessário. Após, CUMPRIDO ou resultando NEGATIVO o ato, 

devolva-se ao juízo de origem, com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004905-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 
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etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, 

colacionando aos autos a cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim 

de ser visível a foto e o número de inscrição da parte reclamante, pois a 

CNH juntada (id. 29240674) está ilegível. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando o tempo necessário 

para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia designada, evitando 

a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, a qual será 

novamente designada após o cumprimento da diligencia pela parte, se for 

o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004897-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER DE SOUZA TATEHIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004897-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ESTER DE SOUZA 

TATEHIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo 

Único do CPC, colacionando aos autos a cópia LEGÍVEL dos documentos 

pessoais a fim de ser visível a foto e o número de inscrição da parte 

reclamante, pois o RG juntado (id. 29239748) está ilegível. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005084-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH RAFAELA DE MOURA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1005084-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SARAH 

RAFAELA DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ARTHUR GOMES CORSINO 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: 18/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005089-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICK NILSON DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005089-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RICK NILSON DA 

SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES 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: 

19/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005090-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005090-85.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELI BUENO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VAGNER SPIGUEL JUNIOR 

POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA 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: 18/03/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005093-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005093-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE BARBOSA 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ TORRES 

NETO 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: 18/03/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005096-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA BALBINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1005096-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ESTELITA 

BALBINA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LELIA FELIPE 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COLCHOES 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: 18/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005099-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1005099-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIELE 

CRISTINA VIEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

MARCIA SOARES MODESTO 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: 

18/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005101-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FONTOURA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005101-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DORALICE 

FONTOURA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO 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: 

18/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005111-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ANUNCIACAO DUTRA (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. 1005111-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WAGNER 

ANUNCIACAO DUTRA 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 II Data: 18/03/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE ARRUDA XAVIER (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1003807-27.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 

Hora: 16:55 . VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/02/2020 12:27:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005118-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY LUKASEWICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1005118-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ODIRLEY 

LUKASEWICZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO TERRA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS 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 II Data: 18/03/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005121-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005121-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCAS 

MATHEUS TOMAZ DA SILVA 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 II Data: 

19/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005122-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005122-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCAS 

MATHEUS TOMAZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004684-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1004684-64.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

18/03/2020 Hora: 17:25 . VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/02/2020 

13:52:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BARRETO OAB - MT22791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

 

PROCESSO n. 1005130-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSEMEIRE 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS 

BARRETO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 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 II Data: 19/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004160-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004160-67.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

17/02/2020 14:02:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004163-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004163-22.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

17/02/2020 14:06:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005137-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICLE VINICIUS DE SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005137-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ERICLE VINICIUS 

DE SALLES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 19/03/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003964-97.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

17/02/2020 14:09:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003969-22.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

17/02/2020 14:14:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014237-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014237-72.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA 

CLEUZA DE JESUS - MT0020413A, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre AR negativo (mudou-se) ID 29097400, informando o 

endereço atualizado e completo do reclamado, sob pena de arquivo. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/02/2020 14:15:39
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003959-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO HILDEBRANDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003959-75.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

17/02/2020 14:16:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AMADEU DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003956-23.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

17/02/2020 14:18:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005016-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO MACHADO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

 

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: 

1005016-31.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, procuração com data de emissão, conforme 

art. 654 §1º, do CC e demais declarações com data, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA 

DA SILVA OLIVEIRA 17/02/2020 14:21:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005142-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA (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. 1005142-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIENE 

RODRIGUES DE SOUZA 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 Data: 19/03/2020 Hora: 13:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005146-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEMES ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005146-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEMES ALMEIDA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 19/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005154-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005154-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DIEGO LEMES DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005156-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005156-65.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

HEIDEMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005158-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DOMINGOS BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005158-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GONCALO 

DOMINGOS BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX JUNIOR 

DUARTE GOMES POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE 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: 

19/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013684-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MENTZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CREDICARD S.A. (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ICATU CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013684-25.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GLEICE HELLEN COSTA LEITE - MT9475-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 19/03/2020 Hora: 13:10 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que 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 art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/02/2020 14:40:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005160-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005160-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

HEIDEMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005090-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005090-85.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias LEGÍVEL, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

17/02/2020 15:11:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANE LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1005170-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULYANE LUCIA 

ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005171-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005171-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:AMANDA 

GOMES BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

AUGUSTO BULHOES LEITE, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005177-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILDENE DA SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005177-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA GILDENE 

DA SILVA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017712-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR LINO DE CAMPOS (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))

 

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: 

1017712-36.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 17/02/2020 

16:25:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005183-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005183-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAYANE 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES 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: 19/03/2020 Hora: 

14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005183-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005185-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GISELE 

LAURINDA DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES 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: 19/03/2020 Hora: 

14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005203-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM DAVID NOVAIS FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005203-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAYCOM DAVID 

NOVAIS FRANCISCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/03/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005207-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR MULLER DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005207-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLEOMAR 

MULLER DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005211-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005211-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA EMILIA 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA DE PAULA 

MOTERANI POLO PASSIVO: TIM CELULAR 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: 19/03/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005212-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ADAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005212-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAMUEL ADAO 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES 

ELETRONICOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/03/2020 Hora: 15:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005213-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONARDO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005213-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEONARDO 

APARECIDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 

19/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005223-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005223-30.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WELSON ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI 

POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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: 19/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005224-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA BOTTOS OAB - MT26063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005224-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDER 

GOUVEIA ORTIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO SILVA 

BOTTOS POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005226-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005226-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WELSON ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI 

POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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: 19/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004804-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DAS MENINAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004804-10.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/03/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

17/02/2020 18:20:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005231-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RIBEIRO REINALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005231-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIZ RIBEIRO 

REINALDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAICON ANTONIO 

AZEVEDO ACHITI 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: 19/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR FRANCISCO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004935-82.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, procuração com data de emissão RECENTE 

conforme art. 654 §1º, do CC e documentos pessoais atualizados, haja 

vista o apresentado estar fora da validade legal desde 2010, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA 

DA SILVA OLIVEIRA 17/02/2020 18:44:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005235-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD EPIFANIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005235-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDGARD 

EPIFANIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSEIAS LUIZ 

FERREIRA 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: 19/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE ARRUDA XAVIER (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN PROCESSO 

n. 1003807-27.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 20.900,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Bancários, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ARNALDO DE ARRUDA XAVIER Endereço: RUA NICE, 115, 

(LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-630 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA ÁLVARES 

CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - 

CEP: 30170-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA ID 29004417, e, 

após, EFETUAR A CITAÇÃO para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 16:55 , a ser realizada na sede 

deste juízo, no endereço acima indicado. MEDIDA LIMINAR: "ORDENO A 

SUSPENSÃO dos descontos no holerite da parte autora, intitulado 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC), até ulterior deliberação, 

sob pena de multa a ser arbitrada." ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo 

ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de fevereiro 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006561-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006561-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON RIBEIRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com 

a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003980-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003980-51.2020.8.11.0002. AUTOR: DANIEL DE ARRUDA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA c/c DANOS MORAIS COM PEDIDO 

LIMINAR, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no 

comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando não ter qualquer relação jurídica com a mesma não 

havendo contrato assinado pelo consumidor, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

balcão SPC em que constam os apontamentos suscitados: um no valor de 

R$ 384,94 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro 

centavos) e outro no valor de R$ 377,98 (trezentos e setenta e sete reais 

e noventa e oito centavos), conforme id. 28945386, restrições únicas em 

nome da parte autora, coadunando com a narrativa apresentada, 

autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003807-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE ARRUDA XAVIER OAB - 178.161.141-68 

(REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003807-27.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ARNALDO DE ARRUDA 

XAVIER REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE 

VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PRIORIDADE 

NO TRÂMITE PROCESSUAL, aduzindo a parte autora que recebe pelo INSS 

benefício especial, possuindo empréstimos consignados, percebendo ao 

retirar um extrato pelo sistema da pagadora que consta um lançamento 

referente a contrato de cartão de crédito, afirmando que jamais solicitou tal 

cartão, mas os descontos estão sendo mensalmente debitados, sem 

revisão de finalização, declarando que a parte requerida jamais prestou 

qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem 

consignável (RMC), tão pouco enviou o cartão e as faturas do referido ao 

endereço do Autor, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seja 

suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu holerite, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou cópia de memória de cálculo do benefício (id. 28906924), 

extrato de empréstimos consignados (id. 28906925), histórico dos créditos 

espelhando o desconto questionado a título de reserva de margem 

consignável (RMC (id. 28906926), coadunando com a narrativa 

apresentada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos 

descontos no holerite da parte autora, intitulado RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNAVEL (RMC), até ulterior deliberação, sob pena de multa a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004160-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ILDA CORREA DA SILVA OAB - 181.261.461-68 (REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004160-67.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ILDA CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PRIORIDADE NO TRÂMITE 

PROCESSUAL, aduzindo a parte que é funcionária pública e solicitou um 
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empréstimo consignado junto ao banco requerido, se surpreendendo ao 

perceber que na realidade restou efetivado pelo banco contrato de cartão 

de crédito, afirmando que jamais solicitou tal cartão, mas os descontos 

estão sendo mensalmente debitados, sem revisão de finalização, 

declarando que nunca requereu a contratação do cartão de crédito e que, 

também, jamais recebeu em suas mãos o referido cartão, tampouco as 

faturas ou informações detalhadas do débito, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seja suspenso o desconto referente a cartão de 

crédito em seu holerite, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia de 

holerites com o lançamento impugnado – BANCO DAYCOVAL CARTAO 

CREDITO – id. 29003701, 29003702, 29003703, 29003704, 29003705, 

coadunando com a narrativa apresentada. Ademais, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no holerite da 

parte autora, intitulado BANCO DAYCOVAL CARTAO CREDITO, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004161-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

ILDA CORREA DA SILVA OAB - 181.261.461-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004161-52.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ILDA CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E PRIORIDADE NO TRÂMITE PROCESSUAL, aduzindo a 

parte que é funcionária pública e solicitou um empréstimo consignado junto 

ao banco requerido, se surpreendendo ao perceber que na realidade 

restou efetivado pelo banco contrato de cartão de crédito, afirmando que 

jamais solicitou tal cartão, mas os descontos estão sendo mensalmente 

debitados, sem revisão de finalização, declarando que nunca requereu a 

contratação do cartão de crédito e que, também, jamais recebeu em suas 

mãos o referido cartão, tampouco as faturas ou informações detalhadas 

do débito, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seja suspenso o 

desconto referente a cartão de crédito em seu holerite, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou cópia de holerites com o lançamento impugnado – BANCO 

PAN S/A CARTAO CREDITO – id. 29003711, 29003712, 29003713, 

29003714 e 29003715, coadunando com a narrativa apresentada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, 

e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no 

holerite da parte autora, intitulado BANCO PAN S/A CARTAO CREDITO, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004163-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES COUTINHO OAB - 571.816.831-87 (REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004163-22.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: GERSON ALVES 

COUTINHO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE 

VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PRIORIDADE 

NO TRÂMITE PROCESSUAL, aduzindo a parte autora que recebe pelo INSS 

aposentadoria por invalidez, possuindo empréstimos consignados, 

percebendo ao retirar um extrato pelo sistema de empréstimos que consta 

um lançamento referente a contrato de cartão de crédito do BANCO BMG 

sob o nº 12054125 do qual não contratou e que não tem data para o fim, 

afirmando que jamais solicitou tal cartão, mas os descontos estão sendo 

mensalmente debitados, sem revisão de finalização, declarando que a 

parte requerida jamais prestou qualquer informação a respeito da 

constituição da reserva de margem consignável (RMC), tão pouco enviou 

o cartão e as faturas do referido ao endereço do Autor, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seja suspenso o desconto referente a 

cartão de crédito em seu holerite, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia de 

memória de cálculo do benefício (id. 29003331), extrato de empréstimos 

consignados (id. 29003330), histórico dos créditos espelhando o desconto 

questionado a título de reserva de margem consignável (RMC (id. 

29003332), coadunando com a narrativa apresentada. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 
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tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no holerite da 

parte autora, intitulado RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC), até 

ulterior deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004684-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004684-64.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GERSON JOSE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS c/c COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora 

que é responsável pela unidade consumidora UC 6/371924-2, e que a 

fatura referente o mês de agosto/2018 chegou muito diferente da sua 

média mensal, em valor exorbitante e não condizente com seu consumo, 

informando que tentou resolver administrativamente junto ao PROCON, 

mas sem sucesso, e partir de então as faturas tiveram um aumento 

incomum, restando em aberto as faturas referente aos meses 08/2019, 

09/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, temendo pela suspensão do 

fornecimento. Por essas razões, requer a concessão da medida liminar a 

fim de que a requerida se abstenha de efetivar o corte de seu 

fornecimento, bem como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a reclamação 

perante o PROCON sem a resolução da questão, e diante do histórico do 

consumo da unidade consumidora do autor (pelas faturas juntadas), 

constata-se que realmente a fatura distoa da média dos demais meses, 

sendo as faturas questionadas as únicas contas pendentes, coadunando 

com as alegações da requerente, por ora, autorizando o deferimento 

liminar. Nos autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE 

CORTE e/ou RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto 

indispensável nos dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento 

traz ao consumidor DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse 

modo, de acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao status que ante. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, 

DETERMINO que a parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/371924-2 em razão do débito ora 

discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS 

O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, 

bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora 

questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a 

aplicação da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC/2015, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003114-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELIETH FRANCISCA SANTOS 

DA CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS cc TUTELA DE 

URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que realizou um contrato parcelado 

com a parte requerida, e com o vencimento da parcela em 14.12.2019, 

recebeu proposta de acordo para pagamento no valor de R$ 501,87 

(quinhentos e um reais e oitenta e set centavos), quitando de acordo na 

data de 24.12.2019, mas mesmo assim seu nome continua negativado pelo 

fato, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que seu nome seja excluído do 

banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta SERASA em que consta o apontamento suscitado 

no valor de R$ 550,10 (quinhentos e cinquenta reais e dez centavos), 

incluso em 03.01.2020, id. 28707216, única restrição em nome da parte 

autora, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 
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a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003323-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANA STEFANY DOS SANTOS CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA OLIVEIRA MORAES OAB - MT27276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003323-12.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LORRANA STEFANY DOS 

SANTOS CURVO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que ao 

tentar comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome 

está negativado pela parte requerida, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma e em contato com a mesma constatou que os dados 

lançados em seu nome eram totalmente distintos (endereço, data 

nascimento, estado civil), e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu 

nome seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta balcão SPC em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 174,92 (cento e setenta e quatro 

reais e noventa e dois centavos), incluso em 02.12.2019, restrição única e 

recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003201-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003201-96.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO DE SOUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA C/C DECLARAÇÃO INEXISTENCIA 

DE DEBITOS C/C. COM PEDIDO DE LIMINAR (ART. 300, § 2º. NCPC) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRENCIA DE 

ATO ILICITO, aduzindo a parte autora que ao conferir sua fatura de cartão 

de crédito verificou lançamento efetivado pela parte requerida 

indevidamente no valor de R$ 49,89 (quarenta e nove reais e oitenta e 

nove centavos), afirmando não ter qualquer relação jurídica com a mesma, 

e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta 

forma, requer concessão de liminar determinando a suspensão dos 

descontos suscitados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou extratos 

de seu cartão de crédito com o desconto do valor anunciado (id. 

28741111), coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos 

questionados, até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 285 de 395



Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000603-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANA DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que ao tentar 

comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma, desconhecendo a dívida, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais). Decido. 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 extrato SPC juntado que são ao todo oito inscrições efetivadas 

pela requerida, não trazendo aos autos qualquer indício (protocolo de 

atendimento físico, virtual ou via telefone) do que afirma ter questionado 

junto à mesma, 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. Assim, é sensato que se aguarde a sessão 

de conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a 

parte requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000611-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANA DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que ao tentar 

comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma, desconhecendo a dívida, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais). Decido. 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 extrato SPC juntado (id. 27858501) que são ao todo oito 

inscrições efetivadas pela requerida, não trazendo aos autos qualquer 

indício (protocolo de atendimento físico, virtual ou via telefone) do que 

afirma ter questionado junto à mesma, 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. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004177-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004177-06.2020.8.11.0002. AUTOR: DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, 

aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/2289241-1, e que a partir do mês de fevereiro/2019 começou a ter 

problemas com suas faturas de energia, recebendo em seguida um TOI – 

Termo de Ocorrência e Inspeção -, e sendo seu fornecimento suspenso, e 

Seguindo as instruções passada pelo o funcionário e aceitou a confissão 

de dívida, objeto deste contrato sob o nº 21903692, tratava-se se de um 

parcelamento que se deu em 12 vezes, mas mesmo assim o consumo 

continuou com valores exorbitantes, e tentando resolver 
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administrativamente não obteve sucesso. Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida suspenda a 

cobrança do parcelamento da confissão de dívida, e se abstenha de 

efetivar o corte de seu fornecimento, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta 

dos documentos juntados o histórico de consumo espelhando a oscilação 

dos valores (id. 28976677), a cópia da confissão de dívida questionada 

(id. 29003978), reaviso de vencimento dos valores questionados (id. 

29003980 e 29003981), coadunando com as alegações da requerente, 

por ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se como 

PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2289249-1 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004234-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA AYARDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004234-24.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA 

AYARDE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C COM INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a prazo no 

comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando que não possui qualquer relação jurídica com a 

mesma e que a referida inclusão é totalmente indevida, e tentando resolver 

administrativamente não obteve êxito. Desta forma, requer seja 

determinado à parte requerida que exclua seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

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 extrato SERASA a 

existência de outro apontamento que não o questionado (TELEFONICA 

BRASIL S/A), conforme se verifica no id. 29016842, 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. 

Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003221-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEANDRO FERREIRA PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003221-87.2020.8.11.0002. AUTOR: CARLOS LEANDRO FERREIRA 

PERES REU: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS, aduzindo a parte 

autora que contratou com a requerida um pacote de internet em 

março/2018 pelo valor mensal de R$ 120,00 (cento e vinte reais), pela 

necessidade de assistir aulas on line, solicitando o cancelamento do 

contrato e sendo cobrado pela multa de fidelização, mesmo após os doze 

meses, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso, 

acabando por ter seu nome negativado no valor da multa. Desta forma, 

requer concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco 

de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 
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vez que juntou a fatura com o valor referente à multa contratual com a 

descrição de que o acesso encontra-se desativado (id. 28746229), bem 

como consulta SERASA CONSUMIDOR em que consta o apontamento 

suscitado no valor de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais) com 

vencimentos idênticos – 10.10.2019 -, incluso em 03.01.2020, restrição 

única e recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003329-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003329-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NIVIA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCPC, aduzindo a parte autora que ao 

tentar comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome 

está negativado pela parte requerida, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma e NÃO RECONHECE A DIVIDA EM QUESTÃO, NÃO 

CONTRATOU NADA COM A RECLAMADA, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

SERASA (id. 28767025) em que consta o apontamento suscitado no valor 

de R$ 322,66 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), 

incluso em 24.12.2019, restrição única e recente, coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003349-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY ROSA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003349-10.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIELLY ROSA TEIXEIRA REU: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de A Ç Ã O D E C L A R A T Ó R I A 

D E I N E X I S T Ê N C I A D E D É B I T O C O M T UT E LA D E U R G Ê N C I 

A, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no comércio 

local foi informada que seu nome está negativado pela parte requerida, 

afirmando não ter qualquer relação jurídica com a mesma, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta balcão SPC (id. 28772787) em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 133,84 (cento e trinta e três reais e 

oitenta e quatro centavos), incluso em 25.11.2019, restrição única e 

recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 
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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: 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 DECISÃO Processo: 

1002843-34.2020.8.11.0002. AUTOR: GILSILEIA LARA DA SILVA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

Acolho a emenda à inicial de id. 28772248. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

com pedido liminar, aduzindo a parte autora que prestou o vestibular pela 

requerida para o curso de Pedagogia/EAD, afirmando não ter feito nem 

mesmo a matrícula, mas passou a receber cobranças pela requerida, e 

indo ao polo de atendimento nesta cidade foi informada que só a 

UNOPAR/CENTRAL poderia resolver. O que não evoluiu, e tentando 

resolver administrativamente por várias vezes não obteve sucesso, 

acabando por ter seu nome negativado. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser aplicada. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

balcão SPC em que consta o apontamento suscitado (de vencimentos 

12.04.2017, 17.04.2017, 16.05.2017, 16.06.2017), todas no valor de R$ 

317,59 (trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) 

inseridos no mesmo dia 20.12.2019, restrições únicas e recentes, 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003402-88.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ABRAAO LINCOLN SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a prazo no 

comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida no valor de R$ 107,02 (cento e sete reais e dois centavos), 

afirmando não possuir qualquer dívida que justificasse tal restrição de 

crédito, e tentando resolver administrativamente não obteve êxito. Desta 

forma, requer seja determinado à parte requerida que exclua seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de a ser 

arbitrada. Decido. 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 extrato 

SERASA juntado (id. 28783417) a existência de outro apontamento que 

não o questionado (protesto no valor de R$ 1.815,79 - um mil e oitocentos 

e quinze reais e setenta e nove centavos), 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. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003389-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003389-89.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARLENE MARIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Acolho a 

emenda à inicial de id. 28824898. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANO MORAL, aduzindo a parte autora que é servidora 

pública e contraiu junto ao banco requerido um empréstimo consignado, 

mas na realidade o que a parte requerida fez foi um contrato diferenciado 

sem seu conhecimento, restando descontado valor referente a cartão de 

crédito, afirmando que na data da contratação não solicitou esse tipo de 

contrato, e também não fora informado sobre esse tipo de empréstimo, e 
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tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, 

requer concessão de liminar para que seja suspenso o desconto 

referente a cartão de crédito em seu holerite, bem como se abstenha de 

negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia dos 

holerites desde o ano de 2016, constando descontos a título de BANCO 

OLE BONSUCESSO CARTÃO CRÉDITO, espelhando os descontos 

anunciados (id. 28780755 e seguintes), coadunando com a narrativa 

apresentada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos 

descontos no holerite da parte autora, intitulado BANCO OLE 

BONSUCESSO CARTÃO CRÉDITO, até ulterior deliberação, sob pena de 

multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003565-68.2020.8.11.0002. AUTOR: LUCIANA MARIA PEDROSO REU: E - 

CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, e PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, aduzindo a parte autora que 

concluiu o curso de Técnica em Farmácia pela instituição requerida em 

janeiro/2017, restando para cumprir somente o estágio que não lhe foi 

disponibilizado, afirmando que compareceu por diversas vezes à Ré em 

busca de uma solução, mas a resposta sempre era que não haviam 

empresas credenciadas disponíveis, e por fim, anunciou que o curso não 

é mais oferecido não havendo mais possibilidade de realizar o estágio, e 

desta forma, não forneceria seu diploma de conclusão do curso. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que a Ré providencie 

imediatamente uma Farmácia COM VAGA DISPONÍVEL para que a Autora 

possa realizar estágio obrigatório do seu curso, BEM COMO, a posterior 

emissão do certificado de conclusão de curso, imediatamente após 

findado o período do estágio, sob pena de multa pecuniária, a ser arbitrada 

por Vossa Excelência Decido. 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 dos 

documentos então juntados, inclusive o contrato de prestação de serviços 

educacionais (id. 28828144), não consta nenhuma cláusula especificando 

sobre os procedimentos em relação ao estágio, e pelo teor das 

mensagens trocadas com a requerida (id. 28828150), a própria requerente 

afirma conclui o curso de técnico de farmácia no ano fevereiro 2017 

porém não consegui fazer o estágio, vislumbrando-se com a afirmação 

ser de sua responsabilidade tal fato, 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. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003607-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003607-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que ao tentar financiar um 

veículo foi informado que seu nome está negativado pela parte requerida, 

afirmando que era cliente da mesma e pugnou pelo cancelamento do plano 

não havendo nenhuma fatura em aberto, e como precisava do carro para 

trabalhar acabou por parcelar o valor apontado no cartão de crédito com a 

promessa de retirada imediata em 05 (cinco) dias, mas seu nome continua 

negativado, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome seja 

excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou extrato de seu cartão de crédito com o lançamento do 

desconto em nome da parte requerida (id. 28840551 e 28840552), bem 

como consulta balcão SPC e SERASA (id. 28844160) em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 459,41 (quatrocentos e cinquenta e 

nove reais e quarenta e um centavos), incluso em 29.07.2019, restrição 

única e recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 
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revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003620-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003620-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DELARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C NULIDADE 

CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇAO TUTELA, aduzindo a parte autora que é servidora pública e 

contraiu junto ao banco requerido um empréstimo consignado, mas na 

realidade o que a parte requerida fez foi um contrato diferenciado sem seu 

conhecimento, restando descontado valor referente a cartão de crédito, 

afirmando que formalizou um pedido administrativo por meio do PROCON, 

para que hovessem esclrecimento sobre os descontos, e não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seja 

suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu holerite, bem 

como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia de 

sua ficha financeira do período de 2014 a 2019, constando descontos a 

título de BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO, espelhando os descontos 

anunciados (id. 28844693 e seguintes), coadunando com a narrativa 

apresentada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos 

descontos no holerite da parte autora, intitulado BANCO BMG CARTÃO 

CRÉDITO, até ulterior deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000992-57.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAIME DA SILVA REQUERIDO: 

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 28867271. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, aduzindo a parte autora que ao quitar a 

fatura de seu cartão de crédito do mês de setembro/2019 percebeu o 

lançamento de uma compra que não efetivou, parcelada em duas vezes 

de R$ 115,00 (cento e quinze reais), afirmando que tentou resolver 

diretamente com as requeridas, mas sem sucesso, acabando por ter seu 

nome negativado. Desta forma, requer seja determinado à parte requerida 

que exclua seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta balcão SPC em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 134,18 (cento e trinta e quatro reais 

e dezoito centavos), incluso em 07.11.2019, bem como fatura de seu 

cartão de crédito (id. 27972804) com o lançamento da compra 

questionada, frisando ser a restrição única e recente, coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 
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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: 1003801-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003801-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROMANA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte 

autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi informada que 

seu nome está negativado pela parte requerida, afirmando não ter 

qualquer relação jurídica com a mesma e que o contrato é oriundo de 

fraude de terceiros, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decido. Analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta SERASA em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 184,77 (cento e oitenta e quatro 

reais e setenta e sete centavos), incluso em 29.07.2019, restrição única e 

recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004058-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOZIRLAN RODRIGUES COSTA CHAGAS OAB - 879.961.621-15 

(REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004058-45.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JOZIRLAN RODRIGUES 

COSTA CHAGAS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, aduzindo a parte autora que é servidor público e solicitou junto ao 

banco requerido um empréstimo consignado, mas foi LUDIBRIADO e 

LEVADO AO ERRO pelo banco réu ao ter como lançamento em sua folha 

de pagamento um contrato de CARTÃO DE CRÉDITO (totalmente diferente 

daquilo que buscou) e não de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seja suspenso o desconto referente a 

cartão de crédito em seu holerite, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia dos 

holerites desde o ano de 2015, constando descontos a título de BANCO 

PAN S/A CARTÃO CRÉDITO, espelhando os descontos anunciados, 

coadunando com a narrativa apresentada (id. 28964676 e seguintes). 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, 

e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no 

holerite da parte autora, intitulado BANCO PAN S/A CARTÃO CRÉDITO, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJHA LUCIENNE ABDALLA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001613-54.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NIEDJHA LUCIENNE ABDALLA 

MAGALHAES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, aduzindo a 

parte autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi 

informada que seu nome está negativado pela parte requerida, afirmando 

não ter qualquer relação jurídica com a mesma e ao consultar seu CPF, 

junto ao site Serasa Consumidor, foi constatada a abertura de várias 

negativações indevidas. Desta forma, requer concessão de liminar para 

que seu nome seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção 
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ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta SERASA (id. 28126053) em que 

constam os apontamentos suscitados nos valores de R$ 54,10 (cinquenta 

e quatro reais e dez centavos) incluso em 25.11.2019, de R$ 53,94 

(cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) incluso em 

02.12.2019, restrições únicas e recentes, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020077-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZADHORA PIMENTEL DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020077-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IZADHORA PIMENTEL DE 

AMORIM REQUERIDO: TIM S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DE CONCESSÃO DE LIMINAR, 

aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local 

foi informada que seu nome está negativado pela parte requerida, 

afirmando que possuía um pacote de serviços no valor mensal de R$ 

107,00 (cento e sete reais), mas efetivou o cancelamento em julho/2019, 

não ficando qualquer pendência financeira, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou o 

comprovante de pagamento no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais) de 

vencimento 15.07.2019 (id. 27503356), bem como consulta SPC em que 

consta o apontamento suscitado incluso em 06.10.2019, restrição única e 

recente (id. 27503357), coadunando com a narrativa apresentada, 

autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004129-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004129-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELLI DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE CONTRATO c/c ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA, c/c 

DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito 

no comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando que nunca possuiu telefone móvel da operadora 

VIVO na modalidade pós-pago, pois sempre utilizou telefones pré-pagos, 

ou seja, com créditos comprados em terminais de recarga, e não poderia 

estar devendo a Ré vez que nunca adquiriu tal produto, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta em que consta o apontamento suscitado no valor 

de R$ 90,74 (noventa reais e setenta e quatro centavos), incluso em 

06.08.2019, restrição única e recente, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 
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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: 1004130-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALQUIRIA CARVALHO FERREIRA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004130-32.2020.8.11.0002. AUTOR: EVALQUIRIA CARVALHO FERREIRA 

AGUIAR REU: VIVO S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL E 

PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS, aduzindo a parte autora que ao tentar 

comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando não possuir qualquer relação 

jurídica com a mesma, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta balcão SPC em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 94,75 (noventa e quaro reais e 

setenta e cinco centavos), incluso em 05.11.2018, restrição única em 

nome da parte autora, coadunando com a narrativa apresentada, 

autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004196-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC CAMPANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004196-12.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ISAC CAMPANHA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA 

COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, aduzindo a parte autora que é servidor público e contraiu junto ao 

banco requerido um empréstimo consignado, mas na realidade o banco 

efetivou contração de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável (RCM), sem informar nada sobre o fato, afirmando que nem 

mesmo recebeu o cartão em sua residência, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seja suspenso o desconto referente a cartão de 

crédito em seu holerite, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia da 

autorização para desconto em folha de pagamento (id. 29009095), planilha 

de descontos (id. 29009096) dos holerites desde o ano de 2014, 

constando descontos a título de BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO, 

espelhando os descontos anunciados, coadunando com a narrativa 

apresentada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos 

descontos no holerite da parte autora, intitulado BANCO BMG CARTÃO 

CRÉDITO, até ulterior deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004204-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

ADEVANIR APARECIDO PEREIRA OAB - 544.901.201-25 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004204-86.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ADEVANIR APARECIDO 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, aduzindo a parte autora que é servidor público e contraiu junto ao 

banco requerido um empréstimo consignado, mas na realidade o banco 

efetivou CARTÃO DE CRÉDITO (totalmente diferente daquilo que buscou), 

sem informar nada sobre o fato, afirmando que nem mesmo recebeu o 

cartão em sua residência, e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seja 

suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu holerite, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou cópia dos holerites desde o ano de 2015, constando 

descontos a título de BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO, espelhando os 

descontos anunciados, coadunando com a narrativa apresentada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, 

e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no 

holerite da parte autora, intitulado BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004216-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004216-03.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL C/C COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo 

a parte autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi 

informada que seu nome está negativado pela parte requerida, afirmando 

não ter qualquer relação jurídica com a mesma e tampouco, tenha 

solicitado serviços ou produtos que pudessem dar origem as referidas 

cobranças, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome seja 

excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 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 extrato SCPC juntado a existência de outro 

apontamento que não o questionado (Banco Santander S/A) – id. 

29013713 -, 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. Assim, é sensato que se aguarde a sessão 

de conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a 

parte requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004223-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA AYARDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004223-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA 

AYARDE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

C/C COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que ao 

tentar comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome 

está negativado pela parte requerida, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma e não reconhece o referido débito por ela cobrado, e 

tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, 

requer concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco 

de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada. Decido. 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 extrato SERASA juntado a existência de outro apontamento que 

não o questionado (ENERGISA) – id. 29014764 -, 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. 

Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 
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escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004292-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA RIBEIRO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA RIBEIRO LEMOS OAB - MT25967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004292-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANA ELISA RIBEIRO LEMOS 

REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

MEDIDA LIMINAR, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito 

no comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando que efetivou uma compra parcelada na loja, mas 

quando chegou a fatura de seu cartão de crédito a cobrança veio com o 

valor total, e para não restar inadimplente pagou parte da fatura e tentou 

resolver a questão administrativamente, não obtendo sucesso. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que seu nome seja excluído do 

banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta SPC em que consta o apontamento suscitado no 

valor de R$ 531,28 (quinhentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), 

incluso em 27.11.2019 (id. 29028786), bem como o comprovante do 

pagamento parcial da fatura no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) – id. 

29028785, ressaltando-se ser a restrição única e recente, coadunando 

com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar 

pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018813-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL SALDANHA CARDOSO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO MIGUEL PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018813-11.2019.8.11.0002. INTERESSADO: SINVAL SALDANHA 

CARDOSO REQUERIDO: GONCALO MIGUEL PAES Vistos, etc. Acolho a 

emenda à inicial de id. 28515890. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, aduzindo a parte 

autora que em 21.01.2009 vendeu para o requerido o veículo VW/GOL CL, 

Placa JYD 0342, Renavam n.º 126856532, Chassi 9BWZZZ30ZMT024631, 

ano 1991/1991, pelo valor total de R$ 4.891,00 (quatro mil e oitocentos e 

noventa e um reais), ficando o requerido com o documento para efetivar a 

transferência para seu nome, mas não o fez, afirmando estar recebendo 

diversas cobranças de multas e cobranças em seu nome por causa da 

inércia, afirmando que tentou por diversas vezes resolver amigavelmente 

a questão sem obter sucesso. Desta forma, requer seja determinado a 

transferência de titularidade do veículo, o pagamento dos débitos 

referentes à IPVA, multas, seguro obrigatório e licenciamento vencidos 

após a tradição, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Decido. No presente caso, o provimento antecipatório da forma pleiteada 

se confunde com o mérito, sendo sensato e recomendável aguardar o 

encaminhamento processual, assegurando à requerida o salutar 

contraditório sobre os fatos, diante do ano longínquo da afirmada 

negociação. Apesar disso, compulsando os autos, a priori, evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, pois a 

parte requerente juntou extratos de dívidas quanto ao veículo (id. 

26704872 e 26704852), bem como extrato do DETRAN demonstrando que 

o veículo está em seu nome e a relação de débitos de licenciamento, 

seguro DPVAT e multas (id. 26704863 e 26704856). Assim, visando 

salvaguardar os diretos da requerente e a propriedade da parte requerida, 

DEFIRO tão somente a restrição de transferência do veículo, 

permanecendo o requerido na posse do bem até ulterior deliberação, 

diante dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo 

de dano. Ademais, observa-se que NÃO há perigo de IRREVERSIBILIDADE 

do provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à 

parte requerida. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do 

artigo 300 do Novo CPC, DEFIRO parcialmente a ANTECIPAÇÃO da 

TUTELA PLEITEADA, para DETERMINAR a restrição de transferência do 

veículo objeto desta ação via Sistema RENAJUD. 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. CITEM-SE as partes RECLAMADAS 

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, às partes Reclamantes para, 

em igual prazo, apresentarem 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: 1004366-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSA SOUZA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004366-81.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA SOUZA PAIXAO 

REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE 

CIVIL POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM 

PEDIDO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que contratou seguro 

veicular da requerida com vigência 21.01.2019 a 21.01.2020, sendo vítima 

de roubo em 11.05.2019, e posteriormente localizado após 11 (onze) dias, 

afirmando que a requerida não cumpriu com toda sua responsabilidade 

perante o seguro, mormente em relação a troca dos cilindros das chaves 

do bem móvel, no importe de R$ 5.019,84 (laudo anexo) fazendo com que 

a Requerente não saia com o bem de casa, pois os ladrões estão com a 

chave original do carro, e mesmo trancado, pode ser aberto nas ruas, e 

tentando resolver administrativamente não obteve êxito. Desta forma, 

requer seja determinado à parte requerida que substitua o cilindro das 

chaves do bem móvel OBI 7141, Renavam 00506636283, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada. Decido. 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 

estar preterido o perigo da demora, uma vez que o sinistro ocorreu em 

maio/2019, bem como a parte nada menciona quanto ao longo período, 

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. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004392-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE LINO DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004392-79.2020.8.11.0002. AUTOR: WANDER PEREIRA DA SILVA REU: 

JACQUELINE LINO DA COSTA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, aduzindo 

a parte autora que no ano de 2016 vendeu para a requerida o veículo 

VW-POLO 1.6, Placa NIZ 9999, Renavam n.º 00933333838, Chassi 

9BWHB09N08P016770, ano 2007/2008, ficando a requerida com o 

documento para efetivar a transferência para seu nome, mas não o fez, 

afirmando que foi notificado pela cobrança de diversas multas de trânsito 

em seu nome, e demais encargos do veículo, por causa da inércia. Desta 

forma, requer seja determinado a transferência de titularidade do veículo, 

o pagamento dos débitos referentes à IPVA, multas, seguro obrigatório e 

licenciamento vencidos após a tradição, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Decido. No presente caso, o provimento 

antecipatório da forma pleiteada se confunde com o mérito, sendo sensato 

e recomendável aguardar o encaminhamento processual, assegurando à 

requerida o salutar contraditório sobre os fatos, diante do ano longínquo 

da afirmada negociação. Apesar disso, compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, pois a parte requerente juntou extratos de dívidas quanto ao 

veículo (id. 29063946), bem como extrato do DETRAN demonstrando que o 

veículo está em seu nome (id. 29063948) e extrato de IPVA com os 

débitos em aberto (id. 29063947). Assim, visando salvaguardar os diretos 

da requerente e a propriedade da parte requerida, DEFIRO tão somente a 

restrição de transferência do veículo, permanecendo o requerido na 

posse do bem até ulterior deliberação, diante dos elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ademais, 

observa-se que NÃO há perigo de IRREVERSIBILIDADE do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à parte 

requerida. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 

300 do Novo CPC, DEFIRO parcialmente a ANTECIPAÇÃO da TUTELA 

PLEITEADA, para DETERMINAR a restrição de transferência do veículo 

objeto desta ação via Sistema RENAJUD. 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. CITEM-SE as partes RECLAMADAS 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, às partes Reclamantes para, em igual prazo, 

apresentarem IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004407-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL BRAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004407-48.2020.8.11.0002. AUTOR(A): DEVAIL BRAZ DA SILVA REU: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que contratou um consórcio com a 

administradora requerida, oferecendo um lance para conseguir a carta de 

crédito, que lhe foi negada mesmo indicando um fiador, entendendo que 

como já quitou mais de 50% (cinquenta por cento) do bem a exigência de 

um fiador é prática abusiva por parte da empresa, tentando resolver 

administrativamente não obteve êxito. Desta forma, requer seja 

determinado à parte requerida que forneça a carta de crédito ao 

Requerente sem a exigência de qualquer garantia, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). (grifos do autor). 

Decido. 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 
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fatos e a regular produção da prova, porquanto não existe impedimento 

legal à administradora ao exigir garantia para a liberação da carta de 

crédito, mesmo porque é sua obrigação zelar pela saúde financeira do 

grupo, 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. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004571-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE JUCIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004571-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SOLANGE JUCIMARA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que ao tentar 

comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma e nunca adquiriu qualquer produto ou serviço da 

reclamada, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome seja 

excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou boletim de ocorrência no id. 29120070, espelho da 

reclamação no PROCON (id. 29120072), bem como consulta balcão SPC 

em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 1.386,33 (um mil e 

trezentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), incluso em 

15.08.2018, restrição única em nome da parte autora, coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004573-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA OAB - MT18235/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004573-80.2020.8.11.0002. AUTOR: CLESIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a 

parte autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi 

informada que seu nome está negativado pela parte requerida, afirmando 

ter sido cliente da mesma e como o cartão começou a chegar com 

cobranças de serviços não contratados - Seguro Proteção Sorte, Seguro 

Casa +, Seguro Bolsa Protegida, Tarifa alerta por SMS, “Encargos” não 

especificados, Bônus Celular -, solicitou em julho/2019 seu cancelamento, 

não restando qualquer débito em aberto, afirmando ainda que continua a 

receber cobranças em seu celular de débito inexistente, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou termo de 

adesão ao cartão suscitado (id. 29121009), fatura com débitos lançados 

em agosto/2019 somente com cobranças dos serviços negados (id. 

29121011), bem como consulta SCPC em que consta o apontamento 

suscitado no valor de R$ 91,04 (noventa e um reais e quatro centavos), 

incluso em 20.08.2019, restrição única em nome da parte autora, 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 
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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: 1004666-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS COLOGNESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004666-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DAMARIS COLOGNESI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a prazo no 

comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando que não possui qualquer relação jurídica com a 

mesma e desconhece da refere divida, e tentando resolver 

administrativamente não obteve êxito. Desta forma, requer seja 

determinado à parte requerida que exclua seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

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 extrato SERASA 

juntado a existência de outro apontamento que não o questionado 

(protesto no cartório de Campo Grande/MS), além deste ter sido apontado 

ainda em dezembro/2015, 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. Assim, é sensato que se 

aguarde a sessão de conciliação e o regular encaminhamento processual, 

assegurando a parte requerida o regular contraditório sobre os fatos 

descritos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

vindicada in limine litis, eis que ausente os requisitos que a autorizam, 

assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no curso desta 

reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004690-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE QUEIROZ DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

RICARDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT10446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004690-71.2020.8.11.0002. AUTOR: ROQUE QUEIROZ DE LIMA REU: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local 

foi informada que seu nome está negativado pela parte requerida, 

afirmando não ter qualquer relação jurídica com a mesma e que não tem 

débito algum com a empresa Requerida, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, e que a requerida se abstenha de cobrar 

os valores questionados, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

balcão SERASASPC em que consta o apontamento suscitado no valor de 

R$ 635,73 (seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), 

incluso em 31.07.2019, restrição única e recente, coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, bem como a suspensão 

da cobrança dos mesmos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se 

oficie ao órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob 

pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004692-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004692-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALINA AUXILIADORA 

DA SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS E MATERIAIS, aduzindo a parte autora que ao tentar 

comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma e que seus documentos foram extraviados em 

setembro/2019, acreditando serem terceiros em sua posse que tenham 

contraído dívidas em seu nome, e tentando resolver administrativamente 

não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que 

seu nome seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou boletim de 

ocorrência efetivado anunciando o extravio de seus documentos (id. 

29167709 e 29167710), fatura emitida pela requerida indevidamente em 

seu nome (id. 29167700), bem como consulta balcão SPC em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos 

reais), incluso em 31.01.2020 (id. 29167703), restrição única e recente, 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, bem como a suspensão 

da cobrança dos mesmos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se 

oficie ao órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob 

pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA OAB - 979.889.101-59 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002184-25.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ED REGER MARQUES DE 

OLIVEIRA INTERESSADO: BANCO PAN Vistos, etc. Acolho a emenda à 

inicial de id. 29141854. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS c/c 

REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, aduzindo 

a parte autora que é servidor público e que desde o ano de 2013 a 

requerida desconta valores em seu holerite a título de cartão de crédito, 

afirmando que nunca recebeu carão algum e nem mesmo desbloqueou ou 

solicitou o mesmo, não existindo prestação de serviços neste sentido, e 

tentado resolver administrativamente através da ouvidoria da parte 

requerida, não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar 

para que seja suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu 

holerite, hoje no valor de R$ 114,91 (cento e quatorze reais e noventa e 

um centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia dos 

holerites desde o ano de 2013, constando descontos a título de BANCO 

PAN S/A CARTÃO CRÉDITO, espelhando os descontos anunciados, 

coadunando com a narrativa apresentada. Ademais, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no holerite da 

parte autora, intitulado BANCO PAN S/A CARTÃO CRÉDITO, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTES PAULA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001763-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MILTES PAULA DE MORAIS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, 

para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos a cópia LEGÍVEL 

dos documentos pessoais a fim de ser visível a foto e o número de 

inscrição da parte reclamante, pois o RG juntado no id. 28167307 está 

ilegível. Considerando que o comprovante de endereço é documento 

indispensável à propositura de ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 

9.099/95), DETERMINO à parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, 

trazendo aos autos a cópia do comprovante de residência ATUALIZADO 

em NOME próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a 

delimitação do referido prazo garante a atualidade do endereço da parte, 

com a definição correta do Juízo competente e viabiliza que as intimações 

ocorram com segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito, pois o 

comprovante juntado é de 18.03.2019. A não apresentação do documento 

na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC). Considerando o tempo necessário para a 

emenda ora determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a vinda 

desnecessária da parte autora à solenidade, a qual será novamente 

designada após o cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. 

Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004715-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ARILDO MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004715-84.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ARILDO MARTINS VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que ao tentar 

comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma e desconhece o valor cobrado e sustenta que a 

restrição lançada é totalmente indevida, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de a ser 

arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

SCPC (id. 29178662) em que consta o apontamento suscitado no valor de 

R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), incluso em 

16.01.2017, restrição única em nome da parte autora, coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004732-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CORREA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004732-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA CORREA DE PAULA 

REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte 

autora que mantém um contrato com a requerida referente à linha móvel 

99233-9127 utilizada para receber encomendas de festa (bolos, doces, 

salgados), sua subsistência, afirmando que em agosto/2019 seu aparelho 

apresentou problemas e ficou sem utilização, e que em dezembro/2019 

ganhou outro aparelho e imediatamente entrou em contato com a telefônica 

solicitando a continuidade dos serviços, sendo informada que a linha foi 

cancelada e que deveria procurar a assessoria jurídica da empresa para 

ter os serviços de volta, e foi o que fez, entrando em acordo e sendo 

prometido por inúmeras vezes o retorno pugnado, afirmando que até o 

momento está sem solução da questão. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu determinado o restabelecimento da linha suscitada 

com todos os benefícios do plano anteriormente contratado, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou fatura comprovando o plano e a linha 

contratada (id. 29185025), coadunando com a narrativa apresentada, 

autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO 

O RESTABELECIMENTO DA LINHA MÓVEL 99233-9127, devidamente 

acompanhada do plano contratado, prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004740-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

MENEGUETTI & MORAES LTDA (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004740-97.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RENAN PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, MENEGUETTI & 

MORAES LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos, etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a 

parte autora que adquiriu em 10.05.2019 um refrigerador da marca 

ELETROLUX DFX41 110, no valor de R$ 1.799,00 (mil e setecentos e 

noventa e nove reais) na loja requerida, afirmando que o produto 

apresentou defeitos seis meses após o uso, e desde então vem tentando 

solucionar os problemas junto às requeridas, recebendo diversas visitas 

de técnicos, indo o produto à autorizada, e nada se resolve, e por fim, 

solicitou a troca por um produto novo, já que os consertos em nada 

adiantaram, pedido negado, estando o produto sem serventia. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que as requeridas procedam a 
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substituição do refrigerador ou restituam o valor de R$ R$ 1.799,00 (mil e 

setecentos e noventa e nove reais), correspondente ao bem, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou a nota 

fiscal de compra do produto (id. 29186437), ordem de serviços da 

AMAZON relatando os problemas apresentados pelo produto (id. 

29186440), bem como troca de mensagens com as requeridas quanto aos 

fatos, 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. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, DETERMINO A ENTREGA DE NOVO 

PRODUTO IDENTICO AO ADQUIRIDO, como solicitado, prazo de 05 (cinco) 

dias, ou a devolução do valor correspondente, conforme solicitado, 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: 1018439-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR MARIA DA COSTA APARECIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018439-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANAIR MARIA DA COSTA 

APARECIDA REQUERIDO: AVON COSMETICOS LTDA. Vistos, etc. Acolho 

a emenda à inicial de id. 27613835. Trata-se de AÇÃO NEGATIVA DE 

DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE, aduzindo a parte 

autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi informada que 

seu nome está negativado pela parte requerida e nunca firmou o suposto 

contrato, naquele patamar com a Requerida ou mesmo com terceiro que 

lhe pudesse ceder qualquer crédito, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta balcão SPC em que consta o apontamento 

suscitado no valor de R$ 823,32 (oitocentos e vinte e três reais e trinta e 

dois centavos), incluso em 29.06.2019, restrição única e recente, 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018472-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA FLORIANO CORREA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE QUINTINO DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018472-82.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DIANA FLORIANO CORREA DE 

SOUZA REU: HENRIQUE QUINTINO DE ALMEIDA Vistos, etc. Acolho a 

emenda à inicial de id. 27537641. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE MOTOCICLETA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, aduzindo a parte 

autora que vendeu para o requerido o veículo motocicleta HONDA CG 150 

TITAN ES (nacional), de placa KAN9469, Chassi 9C2KC08507R006572, 

RENAVAM 00896492281, ficando o requerido com o documento para 

efetivar a transferência para seu nome, mas não o fez, afirmando que Em 

razão de não ter se concretizado a transferência perante o Detran, 

referidos débitos vem sendo lançados em nome da Autora, e que tentou 
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por diversas vezes resolver amigavelmente a questão sem obter sucesso. 

Desta forma, requer seja determinado a transferência de titularidade do 

veículo, o pagamento dos débitos referentes à IPVA, multas, seguro 

obrigatório e licenciamento vencidos após a tradição, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decido. No presente caso, o 

provimento antecipatório da forma pleiteada se confunde com o mérito, 

sendo sensato e recomendável aguardar o encaminhamento processual, 

assegurando à requerida o salutar contraditório sobre os fatos. Apesar 

disso, compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentam-se verossímeis, pois a parte requerente juntou 

extratos de dívidas quanto ao veículo (id. 26532602), bem como extrato do 

DETRAN (id. 26532603). Assim, visando salvaguardar os diretos da 

requerente e a propriedade da parte requerida, DEFIRO tão somente a 

restrição de transferência do veículo, permanecendo o requerido na 

posse do bem até ulterior deliberação, diante dos elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ademais, 

observa-se que NÃO há perigo de IRREVERSIBILIDADE do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à parte 

requerida. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 

300 do Novo CPC, DEFIRO parcialmente a ANTECIPAÇÃO da TUTELA 

PLEITEADA, para DETERMINAR a restrição de transferência do veículo 

objeto desta ação via Sistema RENAJUD. 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. CITEM-SE as partes RECLAMADAS 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, às partes Reclamantes para, em igual prazo, 

apresentarem 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: 1004793-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANA BRAZ JARDINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004793-78.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THATIANA BRAZ JARDINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITOS, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2553253-2, e que a fatura referente o mês de 

novembro/2019 chegou muito diferente da média, em valor exorbitante e 

não condizente com seu consumo, o mesmo ocorrendo com as faturas de 

dezembro/2019 e janeiro/2020, informando que tentou resolver 

administrativamente junto ao PROCON, mas sem sucesso. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida se 

abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a reclamação 

perante o PROCON sem a resolução da questão (id. 29209311), e diante 

do histórico do consumo da unidade consumidora do autor, constata-se 

que realmente a fatura distoa da média dos demais meses, sendo a única 

conta pendente, coadunando com as alegações da requerente, por ora, 

autorizando o deferimento liminar. Do sítio da requerida extrai-se: MÊS 

ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE 

BARRAS BOLETO FEV 2020 30202353 R$ 439,72 11/02/2020 PENDENTE 

JAN 2020 28982171 R$ 462,38 13/01/2020 PENDENTE DEZ 2019 

27763389 R$ 474,03 12/12/2019 PENDENTE NOV 2019 26545745 R$ 

439,10 11/11/2019 PAGO OUT 2019 25330639 R$ 381,08 11/10/2019 

PAGO SET 2019 24110607 R$ 316,64 12/09/2019 PAGO JUN 2019 

20460962 R$ 217,13 12/06/2019 PAGO MAI 2019 19248043 R$ 324,74 

13/05/2019 PAGO ABR 2019 18035817 R$ 248,12 10/04/2019 PAGO MAR 

2019 16824484 R$ 169,44 13/03/2019 PAGO Nos autos, tem-se como 

PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2553253-2 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004821-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MARIA DARSIE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004821-46.2020.8.11.0002. AUTOR: SALETE MARIA DARSIE - ME REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE, aduzindo 

a parte autora que é titular da linha fixa (65) 3026-2314 e da linha móvel 

(65) 99977-6220, sendo-lhe oferecido em junho/2019 pela requerida um 

pacote pelo valor de R$ 169,98 (cento e sessenta e nove reais e noventa 

e oito centavos) mensais, mas que logo no mês seguinte o valor da fatura 

chegou bem acima do acordado, e as demais continuaram com valores 

desconexos, afirmando que então solicitou o cancelamento do plano, 
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sendo enviada uma fatura com multa no valor de R$ 1.127,44 (um mil e 

cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), e tentou resolver 

a questão perante a ANATEL e PROCON, mas continua na mesma 

situação, acabando por ter seu nome negativado. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, bem como seja a requerida 

compelida a suspender a cobrança da multa de fidelização, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou diversas faturas demonstrando os valores apontados, a 

fatura cobrando a multa de fidelização (id. 29215830), a reclamação 

perante o PROCON (id. 29215832), troca de e-mails com a parte requerida 

(id. 29215837), atendimento da ANATEL (id. 29215839), bem como 

consulta balcão SPC em que consta o apontamento suscitado no valor de 

R$ 1.127,44 (um mil e cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro 

centavos), incluso em 09.02.2020, restrição única e recente, coadunando 

com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar 

pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, bem como a suspensão 

da cobrança pugnada, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie 

ao órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004926-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004926-23.2020.8.11.0002. AUTOR: MARCIO JOSE DA SILVA REU: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SERASA, aduzindo a parte autora que era cliente da CLARO e resolveu 

fazer portabilidade de dois números móveis que possuía há mais de oito 

anos para a telefônica requerida, entregando todos os documentos 

pertinentes solicitados pela mesma, mas ao final, depois de alguns 

problemas, a portabilidade foi efetivada somente em relação a um número, 

sendo o outro, conforme informação foi oferecido a terceira pessoa, 

afirmando que tentou resolver diante do PROCON, mas não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para a imediata 

reabilitação do número (65) 99339-1251 para a utilização do autor e que 

este possa atender seus clientes, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 

reais em caso de descumprimento da ordem judicial para a empresa ré. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou boletim de 

ocorrências noticiando os fatos (id. 29246589), conta da operadora VIVO 

(id. 29248213), mensagens da requerida avisando do cancelamento da 

conta digital (id. 29248217 e seguintes, be como reclamação no PROCON 

(id. 29248223), coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, DETERMINO a imediata reabilitação do 

número (65) 99339-1251, PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, até 

ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1020184-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO PADAVINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA OAB - MT18211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020184-10.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: ANTONIO CANDIDO 

PADAVINI EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, aduzindo 

a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/1968380-4, e que a fatura referente o mês de outubro/2019 chegou 

muito diferente da média, em valor exorbitante e não condizente com seu 

consumo, o mesmo ocorrendo com o mês seguinte, informando que tentou 

resolver administrativamente junto ao PROCON, mas sem sucesso, 

temendo por ter seu fornecimento suspenso. Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida se abstenha de 

efetivar o corte de seu fornecimento, bem como se abstenha de negativar 

seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando 

os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a 

reclamação perante o PROCON (id. 29211976, 29211977 e 29211981) sem 

a resolução da questão, e diante do histórico do consumo da unidade 

consumidora do autor, constata-se que realmente a fatura distoa da média 

dos demais meses, sendo as únicas contas com mais de trinta dias 

pendentes, coadunando com as alegações da requerente, por ora, 
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autorizando o deferimento liminar. Do sítio da requerida extrai-se: MÊS 

ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE 

BARRAS BOLETO JAN 2020 29592672 R$ 212,26 03/03/2020 PENDENTE 

DEZ 2019 28372338 R$ 219,65 03/02/2020 PENDENTE NOV 2019 

27153747 R$ 333,05 03/01/2020 PENDENTE OUT 2019 25937669 R$ 

314,27 03/12/2019 PENDENTE SET 2019 24720208 R$ 198,23 03/11/2019 

PAGO AGO 2019 23500296 R$ 176,04 03/10/2019 PAGO JUL 2019 

22281878 R$ 218,52 03/09/2019 PAGO JUN 2019 21067139 R$ 205,84 

03/08/2019 PAGO MAI 2019 19852769 R$ 200,90 03/07/2019 PAGO ABR 

2019 18639554 R$ 172,60 03/06/2019 PAGO MAR 2019 17427952 R$ 

179,62 03/05/2019 PAGO FEV 2019 16219251 R$ 175,64 03/04/2019 

PAGO Nos autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE 

CORTE e/ou RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto 

indispensável nos dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento 

traz ao consumidor DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse 

modo, de acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao status que ante. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, 

DETERMINO que a parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/1968380-4 em razão do débito 

ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a 

aplicação da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC/2015, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004804-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DAS MENINAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004804-10.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MILTON FERREIRA DAS 

MENINAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, aduzindo 

a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/1968380-4, e que a fatura referente o mês de outubro/2019 chegou 

muito diferente da média, em valor exorbitante e não condizente com seu 

consumo, o mesmo ocorrendo com o mês seguinte, informando que tentou 

resolver administrativamente junto ao PROCON, mas sem sucesso, 

temendo por ter seu fornecimento suspenso. Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida se abstenha de 

efetivar o corte de seu fornecimento, bem como se abstenha de negativar 

seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando 

os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a 

reclamação perante o PROCON (id. 29211976, 29211977 e 29211981) sem 

a resolução da questão, e diante do histórico do consumo da unidade 

consumidora do autor, constata-se que realmente a fatura distoa da média 

dos demais meses, sendo as únicas contas com mais de trinta dias 

pendentes, coadunando com as alegações da requerente, por ora, 

autorizando o deferimento liminar. Do sítio da requerida extrai-se: MÊS 

ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE 

BARRAS BOLETO JAN 2020 29592672 R$ 212,26 03/03/2020 PENDENTE 

DEZ 2019 28372338 R$ 219,65 03/02/2020 PENDENTE NOV 2019 

27153747 R$ 333,05 03/01/2020 PENDENTE OUT 2019 25937669 R$ 

314,27 03/12/2019 PENDENTE SET 2019 24720208 R$ 198,23 03/11/2019 

PAGO AGO 2019 23500296 R$ 176,04 03/10/2019 PAGO JUL 2019 

22281878 R$ 218,52 03/09/2019 PAGO JUN 2019 21067139 R$ 205,84 

03/08/2019 PAGO MAI 2019 19852769 R$ 200,90 03/07/2019 PAGO ABR 

2019 18639554 R$ 172,60 03/06/2019 PAGO MAR 2019 17427952 R$ 

179,62 03/05/2019 PAGO FEV 2019 16219251 R$ 175,64 03/04/2019 

PAGO Nos autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE 

CORTE e/ou RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto 

indispensável nos dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento 

traz ao consumidor DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse 

modo, de acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao status que ante. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, 

DETERMINO que a parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/1968380-4 em razão do débito 

ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a 

aplicação da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, expeça-se o competente 
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Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC/2015, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004927-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICOLAU DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS OAB - MT25091/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004927-08.2020.8.11.0002. AUTOR: JOSE NICOLAU DE CAMPOS REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR, 

aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/378462-6 há mais dez anos, e que a fatura referente o mês de 

novembro/2019 chegou muito diferente da média, em valor exorbitante e 

não condizente com seu consumo, o mesmo ocorrendo com o mês 

seguinte, e em janeiro/2020, informando que tentou resolver 

administrativamente solicitando uma vistoria, indo os prepostos da 

requerida e no momento informaram que havia um gato efetivado pelo seu 

vizinho, e que em 05 (cinco) dias tudo estaria resolvido, afirmando que até 

o momento aguarda a resolução da questão, e todas as tentativas de 

obter informação lhe é alegado que o laudo da vistoria ainda não se 

encontra no sistema, temendo por ter seu fornecimento suspenso. Por 

essas razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a 

requerida se abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, bem como 

se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta 

dos documentos juntados o histórico de consumo e contas da referida UC, 

contando com todas as demais faturas com status PAGO, restando em 

aberto somente as faturas questionadas (id. 29248327), bem como fotos 

da residência, que coadunam com a narrativa apresentada pelo autor, por 

ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se como 

PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/378462-6 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004938-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004938-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KLEBER GOMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA 

URGÊNCIA’, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2563411-4, e que recebeu duas faturas com valores 

exorbitantes a título de recuperação de consumo, ambas para vencimento 

em 30.03.2020, informando a requerida se tratar de irregularidades no 

medido de energia e que seu fornecimento seria suspenso caso não 

quitasse na data do vencimento, temendo por este acontecimento, e 

tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida se 

abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, bem como se abstenha 

de negativar seu nome, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos 

documentos juntados as faturas questionadas (id. 29251432): uma no 

valor de R$ 1.216,80 (um mil duzentos e dezesseis reais e oitenta 

centavos) e outra no valor de R$ 2.082,87 (dois mil e oitenta e dois reais, 

oitenta e sete centavos), tendo como descrição cobrança de recuperação 

de consumo, coadunando com a narrativa apresentada pelo autor, por 

ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se como 

PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2563411-4 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 
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será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005959-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AERTE RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005959-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AERTE RAFAEL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007399-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO RAMOS MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007399-16.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ALOISIO RAMOS MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007399-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO RAMOS MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007399-16.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ALOISIO RAMOS MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007399-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO RAMOS MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007399-16.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ALOISIO RAMOS MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 
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observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008713-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008713-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REGIANE SANTANA DE 

CAMPOS REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007145-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REVERSON GIOVANI BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007145-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REVERSON GIOVANI 

BEZERRA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003987-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR FRANCISCO SARDAO (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003987-43.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ADEMIR DE SOUZA REU: ALMIR 

FRANCISCO SARDAO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA, 

aduzindo a parte autora que locou um imóvel comercial para o requerido 

pelo período de um ano pelo valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), afirmando que recebeu apenas o pagamento dos três 

primeiros meses de aluguel, fevereiro, março e abril. Quanto ao aluguel 

com vencimento em 15 de maio, o Requerido efetuou um pagamento de 

apenas R$ 200,00 (duzentos reais), e tentando resolver a situação não 

obteve êxito, se recusando o requerido a quitar os atrasados e entregar o 

bem, requerendo liminarmente a desocupação do imóvel, e no mérito, 

manter o despejo liminar e a condenação ao pagamento dos aluguéis 

vencidos e prestação de contas água, energia e IPTU. Decido. 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 

reclamante, e é 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). De tal modo, 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. Entretanto, no caso concreto, não é 

o que se verifica. Constata-se que o contrato entre as partes (id. 

28950305) se trata de aluguel comercial, e neste caso, não cabe o 

processamento da ação em sede de Juizado Especial, carecendo o autor 

de interesse processual. A jurisprudência, na interpretação do inciso III, do 

artigo 3º, da Lei 9.099/95, preleciona: JUIZADOS ESPECIAIS. DESPEJO 

PARA USO PRÓPRIO E POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO 

COMERCIAL. INAPICABILIDADE DO INSTITUTO. FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De conformidade 

com o inciso III, do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível só 

tem competência para processar e julgar ação de despejo para uso 

próprio. O despejo para uso próprio é instituto atinente apenas à locação 

residencial, não se aplicando à locação comercial. 2. Os Juizados 

Especiais só conhecem de pedido de despejo para uso próprio, sendo 

incompetente para processar e julgar ação de despejo de imóvel comercial 

e por falta de pagamento. 3. Recurso conhecido e provido. (1ª Turma 

Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do DF, ACJ 

0027304-64.2012.8.07.0007, Relator Leandro Borges de Figueiredo, j. 

30.07.2013, Publicação DJE 06.08.2013, p. 427). (grifo nosso). Assim, não 

há que se falar em processamento a presente ação pelo rito especial, nos 

termos acima explanados, o que importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. 

Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 330, inc. III, 

do CPC/2015 e, via de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. I e VI, do 

mesmo Código. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

dando as baixas necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de 
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acesso à justiça e para não ser imposto à parte autora ônus excessivo 

por culpa exclusiva de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA 

ao autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003267-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUSA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN ALVES DE OLIVEIRA (REU)

DOUGLAS BRUNO DE CARVALHO OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003267-76.2020.8.11.0002. AUTOR: DORALICE SOUSA CAMPOS REU: 

JOATAN ALVES DE OLIVEIRA, DOUGLAS BRUNO DE CARVALHO 

OLIVEIRA Vistos etc. Denota-se que o presente feito trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA, cujo rito está entre aqueles que são caracterizados 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS, portanto INCOMPATÍVEL com o estabelecido 

pela Lei nº 9.099/95. O Enunciado nº 08 do Fórum Permanente dos 

Coordenadores dos Juizados Especiais – FONAJE, claramente pontifica 

que: As Ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais. Ex positis, INDEFIRO A INICIAL e 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de praxe. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016915-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ZANGARI (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 1016915-60.2019.8.11.0002 Reclamante: Valdemir Zangari 

Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a presente lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. Da preliminar: - Da carência de 

ação – Falta de interesse de agir: Preliminarmente, a Reclamada sustentou 

que em nenhum momento o Reclamante apontou qualquer 

irregularidade/ilegalidade quanto à prestação dos seus serviços, 

limitando-se apenas a discordar dos valores cobrados em suas faturas. 

Desta feita, por entender que o Reclamante não detém interesse de agir, a 

Reclamada pugnou para que o processo fosse extinto sem julgamento do 

mérito. Com a devida vênia aos argumentos acima mencionados, tenho 

que os mesmos devem ser refutados. A meu ver, haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, se o 

Reclamante entende que as faturas debatidas nos autos destoam do seu 

consumo mensal e ainda, que as cobranças realizadas pela 

Concessionária lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, 

entendo que o mesmo possui não só o interesse, como também, a 

legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante 

esclareceu na petição inicial que detém a titularidade da UC nº 

6/2159515-2, bem como, que no mês 05/2019 foi surpreendido pela 

cobrança de uma fatura no valor de R$ 523,11, motivo pelo qual, buscou o 

PROCON para postular pela devida retificação. O Autor alegou que, em 

junho/2019, recebeu uma fatura de R$ 410,90 e ainda, que teria sido 

coagido parcelar a pendência para impedir o corte de sua energia. O 

Postulante relatou que, nos meses de julho a novembro/2019, ocorreu um 

aumento exorbitante na cobrança dos valores, razão pela qual, acredita 

ter ocorrido um erro na leitura, pois, seus hábitos de consumo não 

sofreram nenhuma alteração. O Demandante destacou que, apesar de ter 

buscado solucionar a questão por intermédio do PROCON, desta vez não 

obteve êxito. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que os faturamentos originados 

das faturas questionadas nos autos decorreram do efetivo consumo de 

energia do Reclamante (de acordo com a leitura realizada no medidor), não 

havendo nenhuma abusividade ou irregularidade. A Concessionária Ré 

teceu algumas considerações acerca da responsabilidade do cliente por 

suas instalações elétricas, bem como, sobre os fatores que podem 

ensejar um aumento no consumo de energia. Além disso, a Postulada 

defendeu que não se fazem presentes os requisitos necessários à 

reparação de danos morais e ainda, destacou a impossibilidade de 

devolução do valor cobrado. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão 

vinculada ao Id. nº 25913640 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor da parte 

Autora. Primeiramente, no que se refere à pretensão do Reclamante em 

obter o refaturamento (com base na média de consumo de 86 a 94 kWh) 

das faturas correspondentes aos meses de julho a novembro/2019 (as 

quais o consumidor entende ter ocorrido um “aumento exorbitante”), 

entendo que a mesma deve ser repelida. Da exegese do “Histórico de 

Consumo” apresentado pela Reclamada (documento anexo à 

contestação), verifica-se que os valores questionados pelo Reclamante 

realmente destoam daqueles que até então lhe vinham sendo cobrados. 

No entanto, inobstante a irresignação evidenciada pelo Demandante, o 

documento supracitado igualmente demonstrou que o consumo de energia 

da Unidade Consumidora nos meses de julho a dezembro/2019 foi 

consideravelmente superior se comparado aos meses anteriores. 

Ademais, não se pode olvidar que, segundo consta do referido “Histórico 

de Consumo” e ainda, das faturas de cobrança que instruíram a exordial, 

nos meses questionados pelo Reclamante a leitura do equipamento 

medidor da UC foi devidamente confirmada, o que, a meu ver, demonstra 

que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços da 

concessionária de energia (artigo 14, § 3º, I, do CDC) e ainda, que os 

consumos aferidos no aparelho de medição correspondem justamente ao 

que foi usufruído pelo Demandante. In casu, restando devidamente 

comprovado que houve registro de “Leitura confirmada”, bem como, que 

não havia nenhuma irregularidade maculando o equipamento medidor 

existente na UC, entendo que o simples fato de ter sido apurado um 

aumento no consumo de energia não se revela motivo suficiente para 

atribuir qualquer irregularidade nas cobranças perpetradas pela 

Concessionária Ré, motivo pelo qual, entendo que a pretensão inaugural 

de refaturamento, assim como àquela relacionada à repetição do indébito 

(haja vista que não se fazem presentes nenhum dos requisitos previstos 

no artigo 42, parágrafo único, do CDC), não reivindica a guarida 

jurisdicional. Visando corroborar a sucinta fundamentação até então 

exarada no presente decisum, segue abaixo, por analogia, uma decisão 

colegiada proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXCESSIVO. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. As provas adunadas aos autos não 

comprova o fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, 

inciso I, do CPC. Consumidor que não trouxe documentos aptos a 

demonstrar o alegado excesso de cobrança. Responsabilidade objetiva da 

concessionária de serviço público que não afasta o ônus do autor de 

provar o fato constitutivo de seu direito. Inteligência da súmula 330 desta 

Corte. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00442695920138190004, Relator: Des(a). Antônio Carlos Dos Santos 
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Bitencourt, Data de Julgamento: 26/06/2019, Vigésima Sétima Câmara 

Cível).”. (Destaquei). Outrossim, melhor sorte não assiste ao pleito inicial 

relacionado ao cancelamento do parcelamento correspondente à fatura do 

mês 06/2019, pois, não bastasse a leitura do equipamento de medição ter 

sido devidamente confirmada, o Reclamante quedou-se silente em 

apresentar qualquer prova de que houve algum vício relacionado ao seu 

consentimento. Já no que diz respeito à pretensão indenizatória (a título de 

danos morais) almejada pelo Demandante, entendo que a mesma não 

reivindica a guarida jurisdicional. Com a devida vênia às explanações 

inaugurais, entendo que o Reclamante não foi submetido a qualquer 

constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra 

maculada, ou seja, não teve violado nenhum dos atributos inerentes à sua 

personalidade. Convém alvitrar ao Reclamante que as cobranças que lhe 

foram direcionadas não se encontram maculadas por qualquer 

irregularidade, pois, refletiram apenas o exercício regular do direito de 

credora da Concessionária de Energia, não havendo de ser cogitada a 

prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). Por mero amor 

à fundamentação, consigno que, ainda que o Reclamante tivesse sido 

vítima de uma cobrança indevida (o que não é o caso dos autos), tal 

situação não teria extrapolado a esfera de um mero dissabor, pois, a 

Concessionária não chegou a incluir o nome do consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito ou ainda, a suspender o fornecimento da 

energia destinada à UC. Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, a 

mera cobrança de valores, ainda que de forma indevida, não dá ensejo ao 

reconhecimento de qualquer abalo de cunho extrapatrimonial, conforme 

pode ser verificado pelo julgado que, por analogia, segue abaixo 

colacionado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em 

órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero 

aborrecimento, incapaz de gerar indenização. (Ap 145425/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO DO TJMT, Julgado em 09/11/2016).”. (Destaquei). Por derradeiro, 

diante de todo o conjunto probatório anexado aos autos, tenho que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar integralmente 

as pretensões inaugurais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória 

vinculada ao Id. nº 25913640, no entanto, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 04 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1018124-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE MORAIS COELHO (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: 1018124-64.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Lucia de Morais 

Coelho Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

incompetência absoluta do Juizado Especial: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que, não tendo a Reclamante se utilizado de qualquer meio de 

prova para confirmar a sua irresignação, revela-se necessária a 

realização de uma prova pericial técnica nas instalações elétricas da UC. 

No entanto, por entender que a complexidade da referida prova afasta a 

competência do Juizado Especial Cível para apreciação do feito, a 

Reclamada postulou para que o processo fosse extinto por 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Não obstante as 

considerações ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas não 

reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, o acervo probatório 

protocolado nos autos já se revela suficiente para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade alguma 

de ser produzida qualquer prova adicional (seja ela documental, 

testemunhal ou ainda, pericial). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

- Da carência de ação – Falta de interesse de agir: Ainda como matéria 

preliminar, a Reclamada sustentou que em nenhum momento a Reclamante 

apontou qualquer irregularidade/ilegalidade quanto à prestação dos seus 

serviços, limitando-se apenas a discordar dos valores cobrados em suas 

faturas. Desta feita, por entender que a parte Autora não detém interesse 

de agir, a Reclamada pugnou para que o processo fosse extinto sem 

julgamento do mérito. Com a devida vênia aos argumentos acima 

mencionados, tenho que os mesmos devem ser igualmente refutados. A 

meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se 

mostrar útil e necessária para a análise do direito do interessado, 

independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional 

(procedência ou improcedência). Logo, se a Reclamante entende que a 

Concessionária promoveu a cobrança de valores sem levar em 

consideração o fato da mesma ser beneficiária da “Tarifa Social de 

Energia Elétrica”, entendo que a consumidora possui não só o interesse, 

como também, a legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 

do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que mantém vínculo com a 

Reclamada, mediante a titularidade da UC nº 6/646677-5, bem como, que 

sobrevive com o auxílio do “Programa Bolsa Família” e ainda, que é 

possuidora da “Tarifa Social de Energia Elétrica” desde o mês 04/2019. A 

Postulante relatou que, para sua surpresa, nos meses de outubro e 

novembro/2019 recepcionou faturas com valores atípicos (R$ 55,59 e R$ 

57,20, respectivamente), pois, as mesmas não foram faturadas com o 

valor da tarifa social. A Autora informou ter sido diagnosticada com uma 

grave enfermidade (câncer), bem como, que não possui condições de 

arcar com as mencionadas faturas, principalmente por cobrarem 

praticamente o dobro do valor correto. Por entender que as cobranças 

realizadas pela Reclamada, além de indevidas, lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou que o faturamento originado nas faturas debatidas 

nos autos decorreu do efetivo consumo de energia da Reclamante (de 

acordo com a leitura realizada no equipamento medidor), não havendo 

nenhuma irregularidade nos débitos cobrados. A Concessionária Ré 

relatou que, apesar de a Autora ter realizado o seu cadastro como “baixa 

renda” em abril/2019, não lhe foi informado que o benefício continuaria, 

motivo pelo qual, promoveu a suspensão do cadastro. A Reclamada teceu 

algumas considerações acerca dos fatores que podem ensejar aumento 

no consumo de energia; a presunção de legalidade de seus atos; que não 

se fazem presentes os requisitos necessários à reparação de danos 

morais e ainda, sobre a impossibilidade de devolução dos valores 

meramente cobrados. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão 

vinculada ao Id. nº 26419183 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus 

da prova em favor da Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental protocolado nos autos, tenho que o direito milita parcialmente 

em favor das pretensões inaugurais. Inicialmente, consigno que o cerne 

da lide não está relacionado à eventual falha no equipamento medidor de 

energia da UC, mas sim, ao fato de as faturas correspondentes aos 
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meses de outubro e novembro/2019 não terem levado em consideração 

que a Reclamante é beneficiária da “Tarifa Social de Energia Elétrica”. 

Preconiza o artigo 2º, I e II, da Lei nº 12.212/2010 que: “Art. 2º A Tarifa 

Social de Energia Elétrica, a que se refere o art. 1º, será aplicada para as 

unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa 

Renda, desde que atendam a pelo menos uma das seguintes condições: I - 

seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda 

familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou 

II - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação 

continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 

8.742, de 7 de dezembro de 1993.”. (Destaquei) Concatenando o 

dispositivo legal supra ao caso em comento, não tenho absolutamente 

nenhuma dúvida de que a Reclamante faz jus ao referido benefício, pois, 

dentre os documentos que instruíram a inicial, foi apresentado justamente 

uma “Folha Resumo Cadastro Único” (ou seja, o comprovante de cadastro 

relacionado a Programas do Governo Federal) datada em 20/05/2019. 

Ademais, oportuno registrar que, segundo orientações contidas no site da 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), para solicitar a referida 

tarifa basta que o consumidor procure a distribuidora para informar os 

seus dados pessoais e, dentro do prazo de 03 (três) dias, aguardar um 

parecer da Concessionária acerca da concessão do benefício. Da 

exegese das considerações registradas na contestação, verifica-se que 

a Reclamada reconheceu ter suspendido o cadastro da Reclamante, pois, 

apesar da consumidora ter atualizado o cadastro como “baixa renda” em 

abril/2019, a Concessionária não chegou a ser devidamente informada que 

o benefício continuaria. Com a devida vênia as considerações defensivas, 

tenho que as mesmas não possuem nenhum fundamento, pois, caso não 

tivesse sido devidamente comunicada acerca do cadastro de “baixa 

renda” pela Reclamante, certamente a Reclamada não haveria de ter 

emitido faturas de maio a setembro/2019 (documentos anexos à exordial) 

reconhecendo expressamente a incidência da famigerada “Tarifa Social 

de Energia Elétrica”. Destarte, considerando que a Reclamante não só 

apresentou provas de que faz jus ao benefício da referida tarifa social 

(conforme “Folhas Resumo de Cadastro Único” anexas à inicial), como 

também, que a Reclamada detinha plena ciência sobre tal fato (consoante 

faturas alhures mencionadas), tenho que assiste à parte Autora o direito 

de obter a revisão das faturas debatidas nos autos (outubro e 

novembro/2019) de acordo com o artigo 1º, II, da Lei nº 12.212/2010 (pois, 

o consumo de energia aferido nos referidos meses está compreendida 

entre 31 e 100 kWh), o que, consequentemente, compromete o 

acolhimento do pedido contraposto nos termos apresentados, e ainda, de 

ver reinserido o mencionado benefício nos cadastros internos da 

Concessionária Ré. Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

CEMIG. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS LEGAIS 

OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - A 

Tarifa Social de Energia Elétrica, disciplinada pela Lei nº 12.212/10 é 

caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe 

residencial das distribuidoras de energia elétrica, mediante a observância 

dos requisitos legais - Uma vez demonstrada pelos autores o cumprimento 

das exigências impostas pela legislação, deve a concessionária de 

energia elétrica conceder o benefício da tarifa social de energia. (TJ-MG - 

AC: 10000180790446001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de 

Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).”. (Destaquei). - 

Da repetição do indébito: No que se refere a pretensão da Reclamante em 

obter a restituição, em dobro, dos valores que lhe foram cobrados 

indevidamente em outubro e novembro/2019, tenho que a mesma não 

possui nenhum fundamento, seja ele fático ou legal. Consoante 

reconhecido pela própria Autora, a mesma foi submetida apenas a uma 

cobrança de valores, ou seja, as faturas debatidas nesta demanda sequer 

chegaram a ser devidamente pagas em favor da Concessionária, de modo 

que não há a mínima possibilidade de ser reconhecido qualquer prejuízo 

material que tenha sido proporcionado em detrimento da Postulante. Como 

corolário lógico, igualmente não há de se falar em repetição do indébito, 

pois, não se fazem presentes nenhum dos requisitos previstos no artigo 

42, parágrafo único, do CDC (cobrança indevida c/c pagamento em 

excesso). - Do dano moral: Já no que diz respeito à pretensão 

indenizatória almejada pela Demandante a título de danos morais, tenho 

que a mesma, excepcionalmente, clama pelo reconhecimento deste juízo. 

A princípio, uma simples cobrança indevida de valores não seria motivo 

suficiente para ensejar o reconhecimento da violação de qualquer atributo 

relacionado à personalidade da consumidora. No entanto, conforme se 

extrai das provas protocoladas com a exordial, a Reclamante tentou 

solucionar a questão administrativamente mediante uma reclamação 

formalizada junto ao PROCON. A meu ver, o martírio da Reclamante em 

tentar resolver amigavelmente um problema que não deu causa (pois, 

segundo restou demonstrado, a mesma não só se encontra devidamente 

cadastrada como “baixa renda”, como também, vinha recebendo faturas 

com a cobrança da “tarifa social”) não pode ser ignorado por este juízo, 

pois, está mais do que evidente não só a ocorrência de um desvio 

produtivo por parte da consumidora, como também, principalmente, o total 

descaso da Concessionária de Energia. Acerca do “desvio produtivo” 

supramencionado, de suma importância registrar que, atualmente, o 

Superior Tribunal de Justiça vem contemplando o posicionamento acerca 

da configuração de abalo moral em favor de consumidores que 

despendem de seu tempo para resolver questões que deveriam ser 

solucionadas pelos fornecedores (Conforme Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª 

Turma do STJ. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data do julgamento: 

12/09/2017). Ainda que a Reclamada tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, tratando-se o vínculo 

estabelecido entre as partes de uma relação de consumo (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a mesma assume todos os riscos de 

seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem eventualmente prejudicados. 

Logo, considerando que as cobranças indevidas realizadas pela 

Reclamada, bem como, a indiferença da mesma em auxiliar a Reclamante, 

contribuíram diretamente para com os infortúnios vivenciados pela 

consumidora, tenho que a Concessionária Ré deverá ser exemplarmente 

responsabilizada. No que se refere à reparação do dano, por se tratar de 

uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade 

civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento 

culpa. O diploma consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que os fatos debatidos nos presentes autos provocaram 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral (superando a esfera de um mero aborrecimento cotidiano), 

uma vez que, apesar de ter buscado resolver amigavelmente o seu 

problema, ainda assim a Reclamante não logrou êxito em seu intento. No 

tocante a prova do abalo imaterial suportado pela Reclamante, entendo 

que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo moral está 

intimamente concatenado ao ato ilícito irrefutavelmente praticado pela 

Reclamada (a qual suspendeu injustificadamente o benefício da tarifa 

social devida à Postulante). A fim de corroborar toda a fundamentação 

supracitada, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência oriunda 

do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Materiais e Morais. Energia elétrica. Cobrança indevida. Faturamento 

incompatível com a média de consumo. Parcial procedência do pedido. 

Concessionária ré que não demonstrou a regularidade da cobrança. 

Responsabilidade Objetiva. Falha na prestação do serviço. Dano moral 

configurado pela teoria do desvio produtivo. (...). RECURSO A QUE SE DÁ 

PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00185263520098190021, Relator: 

Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 

22/11/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando fortalecer a explanação supra, segue destacada uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 
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também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, no intuito de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para: - DECLARAR indevida 

a cobrança das faturas correspondentes aos meses de outubro e 

novembro/2019, bem como, DETERMINAR para que a Reclamada 

providencie a devida retificação das mesmas nos termos do artigo 1º, II, 

da Lei nº 12.212/2010 e ainda, reinsira o benefício da “Tarifa Social de 

Energia” no cadastro da Reclamante; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ), e ainda, 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de 

responsabilidade contratual, não havendo de se falar em qualquer 

condenação a título de repetição do indébito. Por derradeiro, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação e ainda, 

RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 26419183. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 07 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1019487-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019487-86.2019.8.11.0002 Reclamante: Alvaro Ferreira da 

Silva Sobrinho Reclamada: OMNI Financeira S/A. (OMNI S/A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Causa de maior complexidade: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou a necessidade de ser realizada uma perícia técnica na 

assinatura lançada no instrumento contratual protocolado com a defesa. 

No entanto, por acreditar que a complexidade da referida prova não está 

em harmonia com os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

a Reclamada postulou para que o processo fosse extinto por 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Por entender que as 

considerações acima mencionadas estão intimamente concatenadas ao 

mérito da demanda, postergarei a análise da preliminar em debate. Do 

mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar fazer 

compras no crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida no valor de R$ 358,31 (vencida em 15/09/2017). No 

entanto, o Autor informou que não tem nenhuma pendência com a 

Reclamada, bem como, que desconhece a dívida motivadora do seu 

apontamento. Por entender que foi negativado de forma indevida e ainda, 

que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

do vínculo entre as partes (provenientes da contratação do serviço de 

cartão de crédito), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, 

motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a financeira Ré 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão 

vinculada ao Id. nº 27257593 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor 

do Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, de toda a documentação 

colacionada aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Autor não tenha negado expressamente 

em sua inicial a existência de vínculo com a financeira Ré (limitando-se 

apenas a sustentar o desconhecimento do débito que lhe está sendo 

cobrado), registra-se que a Reclamada foi diligente em protocolar junto à 

sua defesa uma cópia dos documentos comprobatórios do vínculo outrora 

estabelecido entre as partes. Além de ter apresentado uma cópia da 

“Proposta de Adesão” correspondente à contratação do serviço de cartão 

de crédito, a Reclamada anexou à sua defesa uma cópia dos documentos 

pessoais fornecidos pelo consumidor no momento da contratação (os 

quais são exatamente os mesmos documentos que instruíram a inicial) e 

ainda, várias faturas de cobrança, as quais, por sua vez, demonstram que 

o referido serviço não só foi devidamente utilizado, como também, foram 

realizados vários pagamentos (ou seja, um comportamento incompatível 

com o perfil de um fraudador). Ademais, no tocante a assinatura lançada 

no referido contrato, entendo que a mesma guarda notória similitude com 

àquelas lançadas nos documentos anexos à exordial e no termo de 

audiência de conciliação, motivo pelo qual, revela-se prescindível a 

realização de qualquer prova de cunho pericial. Por mero amor ao debate, 

não obstante o contrato anexo à defesa tenha sido formalizado 

originalmente junto ao “Paulista Supermercado”, entendo que a empresa 

em questão não passou de uma mera intermediária, afinal, as faturas 

protocoladas com a contestação demonstram de forma cristalina que a 

Reclamada não só é a administradora do serviço de cartão de crédito, 

como também, é a beneficiária dos pagamentos devidos pelo Demandante. 

Já no que se refere a origem da dívida debatida nos autos, entendo que a 

mesma restou devidamente esclarecida. Conforme pode ser visualizado 

nas faturas anexadas à contestação, o Reclamante usufruiu 

abundantemente do serviço de cartão de crédito, chegando a realizar 

vários pagamentos. Contudo, a partir da fatura correspondente ao mês 

09/2017 o Reclamante quedou-se silente em realizar os pagamentos que 

se faziam necessários, razão pela qual, entendo que restou devidamente 

justificado o envio do seu nome aos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Restando incontestável a regularidade do vínculo existente entre as 

partes, entendo que não há como exigir da instituição financeira Ré 

qualquer prova acerca do pagamento da pendência motivadora da 

restrição debatida nesta lide, pois, trata-se de uma prova de cunho 

diabólico. A fim de corroborar o posicionamento acima, cumpre 

transcrever, por analogia, um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO PELAS PARTES EM 

DECORRÊNCIA DE DÍVIDA DA AUTORA. DESCUMPRIMENTO QUE GEROU 

A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. Em que pese tratar-se de relação consumerista, não há como 

inverter o ônus da prova em favor da autora quanto ao não pagamento 

das parcelas acordadas, pois se configura prova diabólica. A simples 

alegação da autora de que vinha adimplindo o acordo, sem a juntada de 

qualquer comprovante neste sentido, implica na improcedência da ação. 
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Sentença de primeiro grau mantida. Honorários sucumbenciais do patrono 

da parte demandada majorados, nos termos do §11º do artigo 85 do 

CPC/2015. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075643981, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em 12/12/2017).”. (Destaquei). Com o protocolo da contestação, 

cabia ao Postulante rechaçar pontualmente todos os argumentos e 

documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação colacionada aos autos, 

tenho que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva, motivo pelo qual, entendo 

que as mesmas não reivindicam a guarida jurisdicional. Destarte, não 

tendo sido apresentado pelo Reclamante qualquer comprovante indicando 

o pagamento da dívida que lhe está sendo cobrada (oriunda da irrefutável 

utilização do serviço de cartão de crédito), entendo que a restrição 

creditícia debatida nos presentes autos refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credora da instituição financeira, não havendo de se falar em 

falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como 

lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). No 

intuito de amparar toda a exposição exarada neste decisum, segue 

colacionada, por analogia, uma jurisprudência do TJSP: “AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

Contrato de cartão de crédito - Inexistência de dívida - Afastamento - 

Relação jurídica entre as partes que restou demonstrada nos autos - 

Negativação indevida - Não ocorrência - Valor devido pela autora - 

Inadimplemento de fatura comprovado nos autos - Ausência de ato ilícito 

que dê ensejo à indenização - Ré que agiu no exercício regular do seu 

direito - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A C :  1 0 0 7 0 7 2 6 4 2 0 1 8 8 2 6 0 0 1 0  S P 

1007072-64.2018.8.26.0010, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data 

de Julgamento: 29/11/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, considerando que 

a Reclamada logrou êxito em apresentar fatos que impedem o 

reconhecimento do direito perseguido pela Autora (se desincumbindo a 

contento do ônus previsto pelo artigo 373, II, do CPC/2015), entendo que 

outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a 

improcedência das pretensões iniciais. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Várzea Grande - MT, 06 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1019304-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019304-18.2019.8.11.0002 Reclamante: Antônio Rodrigues do 

Nascimento Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do PC/2015). 

Fundamento e decido. Registra-se inicialmente que, o valor atribuído à 

causa (R$ 2.448,16) não condiz com o proveito econômico pretendido pelo 

Reclamante. Logo, diante do silêncio incorrido pelo Autor, tenho que a sua 

pretensão indenizatória é representada pelo montante correspondente a 

40 salários mínimos, ou seja, o teto da alçada prevista para os Juizados 

Especiais Cíveis (artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95). Destarte, com amparo no 

que preconiza o artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico de ofício o valor da 

causa para o montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e 

vinte reais), o qual equivale justamente a 40 salários mínimos vigentes à 

época da propositura da demanda. Da preliminar: - Da incompetência do 

Juizado Especial: Preliminarmente, a Reclamada sustentou a necessidade 

de ser realizada uma prova pericial nas instalações elétricas do imóvel 

utilizado pelo Reclamante. No entanto, por entender que a complexidade da 

referida prova não está em harmonia com os princípios norteadores do 

Juizado Especial Cível, a Concessionária Ré postulou para que a demanda 

fosse extinta por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Não 

obstante as considerações apresentadas pela Reclamada, tenho que as 

mesmas não comportam acolhimento. Da exegese das considerações 

defensivas, extrai-se que, segundo a Reclamada, o problema que 

ocasionou a cobrança de valores a título de recuperação de receita 

estava relacionado a uma irregularidade externa (“desvio de energia no 

ramal de entrada”) no equipamento medidor de energia, ou seja, não 

guardando nenhuma relação com as instalações elétricas da localidade. 

Além disso, consigno que a própria Reclamada reconheceu que, quando 

se constata esse tipo de vício, não há necessidade de substituir o 

equipamento ou enviar o mesmo para uma perícia no INMETRO, razão pela 

qual, tenho que a preliminar em debate não detém fundamento algum. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu 

na petição inicial ser cliente da Reclamada, bem como, que detém a 

titularidade da UC nº 6/1047338-7 e ainda, que foi surpreendido pela 

cobrança de uma fatura no valor de R$ 2.099,89 que, segundo a 

Concessionária, corresponde a recuperação de consumo. O Autor relatou 

que passa a maior parte do tempo em um sítio localizado no município de 

Poconé-MT e que raramente permanece no imóvel referente à mencionada 

UC. O Postulante alegou que desconhece qualquer irregularidade no seu 

medidor de consumo e ainda, que sempre promoveu o pagamento de suas 

dívidas. O Demandante informou que, na data de 01/09/2019, na tentativa 

de desconstituir a cobrança que lhe foi direcionada a título de recuperação 

de consumo, bem como, uma fatura com vencimento em agosto/2019 (R$ 

348,30), formalizou uma reclamação junto ao PROCON. O Autor relatou 

que, em audiência realizada perante o referido órgão, a Reclamada se 

comprometeu em realizar uma vistoria no medidor para aferir eventual 

irregularidade, no entanto, esclareceu que a inspeção foi posteriormente 

feita sem a sua presença. O Postulante registrou que a Concessionária Ré 

promoveu a suspensão do fornecimento de energia de sua residência em 

setembro/2019, bem como, que apesar da referida empresa ter sido 

devidamente notificada pelo PROCON para restabelecer os serviços, uma 

equipe diligenciou até a UC para passar uma lista de exigências, contudo, 

sem religar a energia. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda almejando não só a revisão/desconstituição das faturas 

cobradas, como também, a condenação da Reclamada ao pagamento de 

uma verba indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada esclareceu que, na data de 23/05/2019, seus prepostos 

realizaram uma inspeção no imóvel correspondente à UC do Reclamante e, 

na oportunidade, constataram uma irregularidade que estava impedindo a 

correta aferição do consumo de energia. A Concessionária Ré destacou 

que, após a constatação, bem como, o saneamento do vício, procedeu à 

uma revisão do faturamento no valor de R$ 2.099,86 (cuja cobrança foi 

dividida em 02 faturas de R$ 348,30 e R$ 1.751,56). A Reclamada 

sustentou a legitimidade da cobrança direcionada em face do Reclamante, 

bem como, que todo o procedimento administrativo foi feito em harmonia 

com as resoluções da ANEEL e ainda, que após a regularização do 

equipamento, houve um aumento no consumo de energia. A Demandada 

defendeu não ter praticado nenhum ato ilícito em face do Reclamante, pois, 
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limitou-se a realizar uma cobrança de valores (recuperação de consumo), 

não tendo promovido qualquer suspensão dos serviços ou ainda, inserido 

o nome do consumidor nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com amparo 

nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da 

lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 27072485 que, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, foi 

DEFERIDA a inversão do ônus da prova em favor do Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o 

direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme 

será devidamente fundamentado. - Da exigibilidade da fatura apurada 

como “Recuperação de Consumo”: Consigno inicialmente que, segundo 

consta das normas previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em 

havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia tem o 

dever de adotar as providências necessárias para sua caracterização e, 

consequentemente, apuração do consumo não faturado ou ainda, 

faturado a menor (Art. 129). A Reclamada relatou que, na data de 

23/05/2019, foi realizada uma inspeção no imóvel correspondente à UC do 

Reclamante, bem como, que na ocasião restou detectada uma 

irregularidade externa no equipamento medidor de energia (“Desvio de 

energia no ramal de entrada”), a qual, por sua vez, estaria acarretando um 

faturamento inferior ao correto, ou seja, em outras palavras, o Reclamante 

vinha sendo beneficiado pelo registro de um consumo de energia inferior 

ao que realmente estava sendo usufruído. A meu ver, as considerações 

supracitadas restaram devidamente comprovadas. Embora a Reclamada 

não tenha sido diligente em anexar à sua contestação uma cópia do 

“Termo de Ocorrência e Inspeção” (correspondente à vistoria realizada no 

imóvel referente à UC nº 6/1047338-7), registra-se que tal prova foi 

apresentada pelo próprio Demandante, o que, conseguintemente, 

demonstra que a Concessionária de Energia respeitou ou preceitos do 

artigo 129, § 1º, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Ademais, 

registra-se que a Reclamada apresentou a este juízo os registros 

fotográficos comprobatórios da mencionada irregularidade externa ao 

equipamento medidor (artigo 129, § 1º, V, “b”, da Resolução nº 414/2010 

da ANEEL). Como se não bastasse, extrai-se do TOI alhures mencionado 

(documento anexo ao Id. 27054316) que a vistoria não só foi 

acompanhada pelo “afilhado” do Reclamante (identificado na pessoa do 

Sr. Cláudio), como também, que o mesmo não solicitou a realização de 

qualquer perícia técnica e ainda, principalmente, que a UC foi normalizada 

no ato da inspeção. Pois bem, consoante pode ser facilmente observado 

no “Histórico de Consumos” anexo à defesa, após a regularização do vício 

que estava maculando a UC, passou a ser registrado um aumento no 

consumo de energia da localidade (essencialmente nos meses de 

julho/2019; agosto/2019 e janeiro/2020), o que, definitivamente, evidencia 

que o Postulante, ainda que de forma involuntária, realmente estava sendo 

beneficiado pelo registro de um consumo de energia inferior ao que 

efetivamente estava sendo usufruído. Com o protocolo da contestação, 

entendo que cabia ao Reclamante ter refutado pontualmente todas as 

considerações e provas apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual 

não se desincumbiu, pois, não obstante tivesse sido devidamente intimado 

em audiência conciliatória, deixou transcorrer in albis o prazo para 

protocolar a sua impugnação, transmutando o seu silêncio em 

aquiescência tácita com a tese defensiva (no que se refere à regularidade 

da fatura de recuperação de consumo). Resguardado por toda a 

fundamentação até então exarada neste decisum, entendo que não há 

como reconhecer qualquer abusividade na cobrança outrora realizada 

pela Reclamada (e, conseguintemente, como proporcionar guarida à 

pretensão declaratória de inexistência de débito ou àquela relacionada à 

revisão de valores), pois, restou comprovada não só a irregularidade 

externa que estava acometendo a regular aferição do consumo de energia 

pelo equipamento medidor existente na UC, como também, que o 

consumidor restou devidamente notificado acerca da recuperação do 

consumo (conforme “Carta” anexa à defesa) e ainda, que houve um 

aumento no consumo da energia após a normalização da UC. No intuito de 

resguardar as explanações supramencionadas, seguem colacionadas, 

por analogia, algumas jurisprudências pátrias: “RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA – FOTOS QUE COMPROVAM A IRREGULARIDADE O 

DESVIO DE ENERGIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As 

provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro 

fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 

129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL 

confirmam a irregularidade da unidade consumidora, onde é possível 

identificar facilmente o desvio realizado diretamente na fiação de baixa 

tensão. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista que o 

registro fotográfico, como dito, demonstra de forma clara o desvio. 

Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de procedência 

para julgar improcedente a ação. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

200121220158110007/2016, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2016).”. (Destaquei). 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ pedido de tutela 

antecipada – Débitos apurados após lavratura de Termos de Ocorrência 

de Irregularidade (TOI) - Existência de demonstração, pela ré, de que de 

fato houve irregularidade na medição do consumo, pois além do TOI, foi 

lavrado boletim de ocorrência em que constatada por autoridade policial a 

manipulação do relógio medidor, com a decretação de prisão em flagrante 

do autor, quando tentava se evadir do local - Existência de demonstrativo 

de consumo que dá conta do aumento considerável do consumo de 

energia elétrica do imóvel após a troca do relógio medidor - Caracterização 

de degrau de consumo - Legitimidade de cobrança de diferenças não 

faturadas – (...) – R. sentença monocrática mantida – Recurso improvido. 

(TJ-SP 10004592120188260077 SP 1000459-21.2018.8.26.0077, Relator: 

Carlos Nunes, Data de Julgamento: 02/07/2018, 31ª Câmara de Direito 

Privado).”. (Destaquei). Tendo em vista todo o conjunto de provas 

apresentado nos autos, entendo que a cobrança da fatura apurada a título 

de recuperação de consumo refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Reclamada (artigo 188, I, do Código Civil). No tocante à 

fatura do mês 08/2019 (R$ 348,30), registra-se que a mesma não passa 

de um simples parcelamento do valor apurado a título de recuperação de 

consumo, o qual, conforme anteriormente mencionado, revela-se 

totalmente legítimo. - Do dano moral: Já no que se refere à pretensão 

indenizatória (danos morais) almejada pelo Reclamante, entendo que a 

mesma reivindica a proteção jurisdicional. Embora a Reclamada tenha 

sustentado em sua defesa que não chegou a promover a suspensão do 

fornecimento de energia da UC do Reclamante, entendo que tais 

considerações não passam de falácias, pois, o “Histórico de Ordens de 

Serviço” protocolado com a defesa demonstra nitidamente que, na data de 

13/09/2019, subsiste registro de suspensão da energia por suposto 

inadimplemento (coadunando com a narrativa inaugural, ou seja, de que 

em setembro/2019 houve o corte de energia). Além disso, extrai-se do 

termo da audiência realizada perante o PROCON (documento anexo à 

exordial) na data de 04/10/2019 que, na ocasião, o Reclamante cientificou 

o preposto da Concessionária que o local se encontrava sem energia 

desde o dia 13/09/2019. Independentemente de eventual situação de 

inadimplência do Reclamante (o que é presumível, pois, a inicial não foi 

instruída com nenhum comprovante indicando o pagamento das faturas 

emitidas a partir do mês 06/2019), bem como, apesar de a Concessionária 

Ré conservar o direito de promover a suspensão do fornecimento dos 

seus serviços em caso de eventual inadimplemento do titular da UC (artigo 

172, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), não se pode olvidar que o 

procedimento em questão deve ser obrigatoriamente precedido da 

competente notificação. No que se refere à mencionada notificação, de 

suma relevância transcrever o que resta disposto no artigo 173, I, “b”, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL: “Art. 173. Para a notificação de 

suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III 

deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a 

notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, 

alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência 

mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...) b) 15 

(quinze) dias, nos casos de inadimplemento.”. (Destaquei). In casu, 

consigna-se que a Reclamada não se dignou em apresentar nenhuma 

prova passível de evidenciar que o Reclamante chegou a ser devidamente 

notificado acerca da possibilidade da suspensão do fornecimento de 

energia de seu imóvel. Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre ressaltar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação de consumo (na qual as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 314 de 395



Reclamante viesse a ser prejudicado, o que, definitivamente, não é o caso. 

Portanto, considerando que a interrupção do fornecimento de energia para 

a UC do Reclamante foi realizada sem qualquer notificação prévia, tenho 

convicção de que o procedimento incorrido pela Reclamada se revelou 

totalmente ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a 

Concessionária de Energia deve ser exemplarmente responsabilizada 

pelos infortúnios vivenciados pelo consumidor. No que concerne à 

reparação do dano, por se tratar de uma relação consumerista, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código do Consumidor preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, haja vista que, reitero, 

sem qualquer notificação prévia, o consumidor foi compelido a amargar a 

suspensão indevida do fornecimento da energia destinada à sua 

residência. No intuito de corroborar toda a fundamentação exarada no 

presente pronunciamento, segue abaixo, por analogia, um julgado 

contemplado pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS 

MENSAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. (...). 

Dano moral. Configurado. Quantum mantido. A ausência de notificação 

prévia da parte autora acerca de suspensão do fornecimento de energia 

por inadimplemento das faturas mensais, bem como a não observância 

dos prazos fixados na legislação de regência, configura a suspensão 

indevida. Inteligência dos arts. 142, 171, parágrafo único, 172 e 173 da 

Resolução 414/10 da ANEEL. Demonstrada a incorreção do procedimento 

adotado pela concessionária, ao suspender, indevidamente, o 

fornecimento de energia elétrica a parte autora, o dano moral decorrente é 

in re ipsa, justificando a fixação de indenização, bem como do quantum 

arbitrado. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077421279, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima 

Cerveira, Julgado em 28/05/2018).”. (Destaquei). Já no que tange à prova 

do abalo moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, em se 

tratando de dano in re ipsa (presumido), todo o prejuízo imaterial suportado 

pelo Demandante está concatenado a própria existência do ato ilícito 

(suspensão de energia sem notificação prévia), o qual, registra-se, nesta 

lide, se revela incontestável. Nesse sentido, segue destacada uma 

jurisprudência proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. 

Concessionária que suspendeu o fornecimento de energia elétrica da 

residência da autora sob a alegação de existência de débito. Documentos 

apresentados pela Autora que refutam as alegações da concessionária. 

Falha na prestação de serviços caracterizada. Existe dano moral a 

compensar, configurado in re ipsa, certo que ¿a indevida interrupção na 

prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás 

natural configura dano moral¿ (verbete sumular nº. 192, deste E. Tribunal 

de Justiça). (...). RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APL: 

00003191120118190023 RIO DE JANEIRO ITABORAI 2 VARA CIVEL, 

Relator: ELISABETE FILIZZOLA ASSUNCAO, Data de Julgamento: 

05/06/2013).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas 

as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no 

tocante ao mérito, com respaldo no que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, apenas para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(Súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), 

haja vista tratar-se de responsabilidade contratual, não havendo de se 

falar em desconstituição/revisão da fatura apurada a título de recuperação 

de consumo. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 

27072485 e ainda, com supedâneo no artigo 292, §3º do CPC/2015, 

RETIFICO, ex officio, o valor outrora atribuído à causa para R$ 39.920,00 

(trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) 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: 1010971-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA MIRANDA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1010971-77.2019.8.11.0002 Reclamante: Anita Ferreira 

Miranda Reclamada: Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda. SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da ilegitimidade passiva: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não detém legitimidade para 

figurar no polo passivo da lide, pois, as cobranças questionadas pela 

Reclamante foram realizadas pela empresa “Calcard Administradora de 

Cartões de Crédito Ltda.”. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada postulou para que o processo fosse extinto sem a resolução 

do seu mérito. Não obstante as considerações supracitadas, tenho que as 

mesmas devem ser repelidas, pois, a empresa responsável pelo 

recebimento do pagamento efetuado pela Demandante (no que concerne a 

quitação do saque/empréstimo anteriormente realizado) foi justamente a 

Reclamada. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, no dia 15/03/2019, efetuou junto 

à Reclamada um saque/empréstimo no valor de R$ 1.500,00, se 

comprometendo ao pagamento de 06 parcelas de R$ 413,26. A Autora 

relatou que, no dia 18/04/2019, no intuito de quitar integralmente o 

empréstimo, contatou a Reclamada para efetuar o pagamento da fatura do 

mês 04/2019, assim como das demais prestações vincendas, e, 

conseguintemente, diligenciou até a loja e efetuou o pagamento do valor 

total de R$ 1.766,97. A Postulante relatou que, em momento posterior, 

buscou a Reclamada no intuito de efetuar o pagamento de uma compra no 

valor de R$ 180,50, contudo, foi surpreendida pela cobrança de uma 

fatura de R$ 593,76. A Demandante destacou que, com receio da 

incidência de altos juros, efetuou o pagamento da pendência em 

10/05/2019, no entanto, se sente lesada com a referida cobrança, pois, 
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apesar do seu empréstimo ter sido quitado, ainda assim a Reclamada 

efetuou a cobrança de uma prestação a mais. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem material, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada reconheceu que, na data 

de 15/03/2019, a Reclamante realizou um empréstimo que, por sua vez, 

haveria de ser quitado em 06 parcelas de R$ 413,26 (totalizando uma 

dívida de 2.479,56). A Ré esclareceu que, no dia 18/04/2019, a Autora 

contatou a administradora do cartão visando antecipar o pagamento das 

parcelas do empréstimo (não compreendendo as demais compras que 

incidiam em suas faturas), bem como, que na ocasião a fatura do mês 

04/2019 já se encontrava em aberto. A Postulada destacou que as partes 

acordaram que a antecipação almejada pela Reclamante não englobaria as 

faturas dos meses 04 e 05/2019, ou seja, compreenderia apenas da 

terceira à sexta parcela (R$ 1.653,04) que, com o abatimento dos juros 

(R$ 489,82), resultaria no valor devido de R$ 1.163,22. A Reclamada 

defendeu a regularidade da cobrança debatida nos autos (a qual 

corresponde às compras realizadas por meio do cartão e ainda, à parcela 

que não foi incluída na antecipação), bem como, que não incorreu na 

prática de qualquer ato ilícito em detrimento da Reclamante, motivo pelo 

qual, pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com 

o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a inversão do 

ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Com a devida vênia à irresignação evidenciada 

pela Reclamante, entendo que a mesma não detém nenhum fundamento, 

pois, consoante se extrai do conteúdo dos arquivos de áudio 

apresentados pela Reclamada (Id. 25398220), ao pleitear pela liquidação 

antecipada do seu empréstimo, a consumidora restou devidamente 

informada que as parcelas correspondentes aos meses de abril e 

maio/2019 (Áudio 01 – Tempo: a partir de 02min00s), ou seja, as 02 

primeiras prestações, não seriam incluídas na antecipação. Ademais, da 

exegese do conteúdo da prova anexa ao Id. 25399387 (áudio 01), 

verifica-se que o atendente explicou à Reclamante de forma didática que a 

antecipação do empréstimo seria representada pelo montante de R$ 

1.163,22 (hum mil, cento e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), 

já considerando o abatimento/desconto dos juros no valor de R$ 489,82 

(quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos). No que se 

refere ao valor pago pela Reclamante em abril/2019 (R$ 1.766,97), não 

subsistem dúvidas de que o mesmo compreende a somatória do valor da 

fatura do referido mês (R$ 603,75) com os valores acordados a título de 

antecipação (R$ 1.163,22), no entanto, não se pode olvidar que o 

empréstimo anteriormente realizado ainda não se encontrava totalmente 

liquidado. Logo, considerando que a fatura correspondente ao mês 

05/2019 (no valor total de R$ 593,76) computou a dívida proveniente da 

utilização do cartão Calcard (R$ 180,50), bem como, a 2ª prestação do 

empréstimo/saque anteriormente efetuado (R$ 413,26) que, por sua vez, 

reitero, não abarcou a famigerada “antecipação”, tenho plena convicção 

de que não houve nenhuma cobrança indevida em detrimento da 

consumidora. Com o protocolo da contestação, bem como, dos arquivos 

de áudio por parte da Reclamada, entendo que cabia à Reclamante ter 

refutado pontualmente tais provas, ônus este do qual não se desincumbiu. 

Apesar de ter sido devidamente intimada em audiência conciliatória para 

apresentar a sua impugnação (Id. 24910946), bem como, ter sido 

devidamente orientada pela Secretaria deste juízo (Certidão anexa ao Id. 

28187834) para buscar o auxílio da Defensoria Pública para responder ao 

despacho vinculado ao Id. 27743696, a Reclamante deixou transcorrer in 

albis os prazos que lhe foram concedidos, transmutando o seu silêncio em 

aquiescência tácita com toda a tese defensiva. Portanto, considerando 

que a cobrança debatida nos presentes autos (no que se refere aos 

valores registrados na fatura de maio/2019) está em harmonia com o que 

anteriormente havia sido acordado com a Demandante, tenho que não há a 

menor possibilidade de ser reconhecida a prática de qualquer ato ilícito 

pela Reclamada, pois, a mesma apenas exerceu o seu direito de credora 

(artigo 188, I, do Código Civil). Por derradeiro, tendo em vista que a 

Reclamada se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório 

(artigo 373, II, do CPC/2015), tenho que outro caminho não há a ser trilhado 

por este juízo, senão rechaçar a pretensão indenizatória perseguida pela 

consumidora. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, 

I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 14 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1013368-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANUBIA ISIDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1013368-12.2019.8.11.0002 Reclamante: Evanubia Isidro da 

Silva Reclamadas: Realiza Administradora de Consórcios Ltda. (1ª 

Reclamada); Domani Distribuidora de Veículos Ltda. (2ª Reclamada) e 

Govesa Administradora de Consórcios Ltda. (3ª Reclamada) SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Da alteração de administradora de consórcio c/c 

retificação do polo passivo: Preliminarmente, a 3ª Reclamada (Govesa) 

sustentou que os consorciados integrantes do grupo outrora aderido pela 

Reclamante deliberaram (em Assembleia Geral Extraordinária realizada na 

data de 30/07/2018) pela alteração da empresa responsável pela 

administração do consórcio, motivo pelo qual, entende que a 1ª Reclamada 

(Realiza) deverá ter o seu nome extinto da presente lide. Com a devida 

vênia aos argumentos acima mencionados, entendo que os mesmos não 

comportam acolhimento, pois, não foi acostada aos autos a cópia da ata 

correspondente à Assembleia realizada em 30/07/2018 que, 

supostamente, deliberou acerca da migração dos grupos que vinham 

sendo administrados pela “Realiza” para a empresa “Govesa”. Ante o 

exposto, considerando que, independentemente do extrato anexo ao Id. 

25411010 fazer menção à 3ª Reclamada, a proposta original indica como 

sendo a administradora do consórcio a pessoa da 1ª Ré, rejeito a 

preliminar arguida. - Da ilegitimidade passiva: Como matéria preliminar, a 2ª 

Reclamada (Domani) esclareceu ter atuado unicamente como uma 

corretora do consórcio, ou seja, limitou-se a intermediar a contratação 

firmada entre a Autora e a administradora do consórcio (1ª Reclamada), 

não sendo a responsável pela análise de cotas contempladas, pagamento 

de carta de crédito ou recebimento de valores. Com respaldo nos 

referidos argumentos, a 2ª Reclamada postulou pelo reconhecimento de 

sua ilegitimidade passiva e, conseguintemente, para que o processo fosse 

extinto sem a resolução do mérito. Após analisar as ponderações 

apresentadas pela 2ª Reclamada, tenho que as mesmas comportam 
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guarida. Inobstante tivesse intermediado a contratação do consórcio 

outrora aderido pela Demandante, o fato é que a 2ª Ré (Domani) não é 

responsável pela administração do grupo consorcial, tanto é que consta 

expressamente na “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” 

anexada aos autos que os pagamentos deverão ser sempre realizados 

em favor da 1ª Reclamada e ainda, todos os canais de comunicação 

(SAC, Ouvidoria, email, etc.) fazem referência unicamente ao “Consórcio 

Realiza”. Logo, em que pesem os anseios pecuniários (restituição de 

valores pagos c/c indenização por danos morais) almejados pela parte 

Autora, tenho convicção de que a 2ª Reclamada não detém legitimidade 

para figurar no polo passivo da presente lide, motivo pelo qual, outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão proporcionar guarida a 

preliminar ventilada pela 2ª Ré e, consequentemente, no tocante à sua 

pessoa, contemplar a extinção do processo sem a resolução do mérito. A 

fim de corroborar a sucinta fundamentação supra, segue transcrita uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INTEMPESTIVIDADE - NÃO VERIFICADA - CONSÓRCIO - 

CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCLUSÃO DO GRUPO - 

INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO - VALORES 

EFETIVAMENTE PAGOS - DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL - NÃO 

CONFIGURADO. (...). Se o autor/consorciado não busca, na presente 

demanda, a entrega do carro, mas, tão somente a restituição do valor 

pago, deve ser reconhecida a ilegitimidade da concessionária para figurar 

no polo passivo da demanda. Em contrato de consórcio, a exclusão do 

consorciado por inadimplência enseja a restituição das parcelas pagas, 

com a devida retenção de valores. Nesse contexto, se devidamente 

prevista no contrato a hipótese de exclusão do grupo por inadimplência, 

não há falar em ausência de boa-fé contratual, como também, prática de 

ato ilícito que pudesse gerar danos ao patrimônio moral do autor. (TJ-MG - 

AC: 10024113266886001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

27/04/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). Do 

Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que, na data de 

03/09/2012, adquiriu um consórcio junto à 2ª Reclamada (em parceria com 

as demais Rés), o qual haveria de ser pago em 75 prestações mensais. A 

Autora alegou ter realizado o pagamento das 40 primeiras parcelas 

(totalizando o valor de R$ 12.865,79), no entanto, em decorrência de uma 

crise financeira, não conseguiu honrar os demais pagamentos que se 

faziam necessários, motivo pelo qual, acabou sendo excluída do grupo 

consorcial. A Postulante relatou que, como o encerramento do seu grupo 

ocorreu na data de 08/11/2018, solicitou a devolução dos valores 

anteriormente pagos, contudo, a proposta de devolução apresentada pela 

administradora do consórcio (R$ 2.000,00) não correspondia aos valores 

pagos ao longo do contrato. A Demandante ressaltou ainda que, apesar 

de ter tentado resolver a questão por intermédio de uma reclamação 

formalizada junto ao PROCON, não obteve sucesso. Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e 

material, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação, no tocante ao mérito, as Reclamadas (Realiza/Govesa) 

esclareceram que, em razão de uma situação de inadimplência, a parte 

Autora foi excluída do grupo correspondente consórcio aderido. As Rés 

sustentaram que, apesar de a Reclamante ter adquirido o plano para 

pagamento em 75 meses (com pagamento da última parcela em 

08/11/2018), o plano original contratado pela mesma sempre foi de 100 

meses. As Postuladas destacaram que, como o encerramento do grupo 

original somente ocorrerá em 10/2020, a exigibilidade do pagamento 

almejado pela Reclamante ainda não se faz presente, no entanto, caso 

não seja esse o entendimento do juízo, as Rés defenderam a regularidade 

da cobrança da taxa de administração, bem como, do percentual 

correspondente à cláusula penal. Por derradeiro, as Reclamadas 

ventilaram a inexistência de danos morais indenizáveis (haja vista que a 

Autora não sofreu nenhum abalo psíquico) e ainda, teceram breves 

considerações acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Com amparo nos referidos argumentos, as Reclamadas pugnaram pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas 

partes, bem como, atento a todo o acervo probatório protocolizado nos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Embora as Reclamadas tenham sustentado que o “plano 

original” aderido pela Reclamante “sempre” foi de 100 (cem) meses, tenho 

que razão alguma assiste ao referido argumento, pois, da exegese da 

“Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” anexada aos autos, 

verifica-se que não há absolutamente nenhuma disposição acerca do 

período supracitado (Id. 25411010). Pelo contrário, ao assinar o referido 

instrumento contratual, a Reclamante somente foi informada que a duração 

de seu grupo era representada pelo período de 75 (setenta e cinco) 

meses, razão pela qual, reitero que as ponderações das Rés não detêm 

nenhuma credibilidade. Não obstante o “Extrato do Consorciado” indique 

que a data prevista para o encerramento do grupo seja 16/10/2020, o fato 

é que a referida disposição não se encontra em harmonia com o prazo de 

duração registrado na proposta assinada pela Demandante, especialmente 

porque posterga de forma injustificada a restituição devida à consumidora. 

Oportuno transcrever o que resta disposto no artigo 47 do Código do 

Consumidor: “Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor.”. (Destaquei). Tendo em vista que 

o vínculo existente entre as partes foi estabelecido em setembro/2012, 

bem como, que o decurso do prazo de 75 meses (previsto 

contratualmente) ocorreu no mês de novembro/2018, tenho que a “data 

prevista para o encerramento” registrada no “Extrato do Consorciado” 

coloca a consumidora em uma posição de total desvantagem perante a (s) 

administradora (s) do consórcio, motivo pelo qual, reitero que a tese 

defensiva não comporta guarida. Reza o artigo 30 da Lei nº 11795/2008 

que: “Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à 

restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve 

ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou 

serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos 

rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos 

consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 

24, § 1º.”. (Destaquei). A simples análise do dispositivo legal supra 

demonstra que assiste ao consorciado excluído o direito de obter a 

restituição dos valores despendidos, no entanto, não se pode olvidar que, 

conforme posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

restituição das parcelas devidas a um consorciado desistente/excluído 

não se opera de forma imediata, mas sim, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contatos do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

grupo. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO 

NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO 

CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO 

GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é 

devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao 

grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar 

do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (Processo: REsp 

1119300 / RS RECURSO ESPECIAL 2009/0013327-2. Relator: Ministro Luis 

Felipe Salomão. Órgão julgador: 2ª Seção do STJ. Data do julgamento: 

14/04/2010).”. (Destaquei). In casu, tempestivo consignar que as 

Reclamadas não lograram êxito em comprovar que os consorciados 

chegaram a deliberar acerca da alteração do objeto do contrato ou mesmo 

do prazo de vigência do famigerado instrumento. Destarte, com respaldo 

nas considerações acima mencionadas, bem como, considerando que o 

prazo do “plano original” ventilado pelas Reclamadas destoa totalmente 

daquele que, efetivamente, restou informado à Demandante no momento 

da contratação, tenho que o encerramento do plano ocorreu no longínquo 

mês de novembro/2018. Em que pese o fato de assistir à Reclamante o 

direito de obter a restituição dos valores anteriormente pagos à 

administradora do consórcio, este juízo não pode deixar de fazer uma 

pequena ressalva. Apesar de a Postulante ter efetuado o pagamento da 

importância total de R$ 12.932,28 (doze mil novecentos e trinta e dois reais 

e vinte e oito centavos), não se pode olvidar que, nos termos do 

instrumento contratual outrora firmado entre as partes, assiste às 

Reclamadas o direito de reter os percentuais de 17,5% a título de “Taxa de 

Administração” (conforme consta da “Proposta de Participação em Grupo 

de Consórcio”), bem como, 10% a título de infração contratual (conforme 

consta do documento “Condições Gerais” anexo à defesa), os quais, 

mesmo em sede de impugnação, a parte Autora não se prestou em 

refutar. Ante o exposto, a fim de evitar o locupletamento indevido por parte 

da Demandante, tenho que os valores a serem restituídos deverão 

considerar a devida dedução dos percentuais supracitados. - Do dano 

moral: Já no que se refere à pretensão da Reclamante em ser indenizada 

a título de danos morais, tenho que a mesma, excepcionalmente, reivindica 

o acolhimento jurisdicional. A princípio, a simples negativa de restituição de 

valores (provenientes de um grupo consorcial) não se prestaria em 
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ofender os direitos inerentes à personalidade de qualquer consumidor. 

Todavia, este juízo não pode simplesmente ignorar as diligências 

administrativas adotadas pela Postulante para resolver a questão de forma 

amigável, a qual demonstra cristalinamente que houve um desvio produtivo 

por parte da mesma e, principalmente, uma falha nos serviços prestados 

pela administradora do consórcio. Acerca do “desvio produtivo” 

supramencionado, de suma importância registrar que, atualmente, o 

Superior Tribunal de Justiça vem contemplando o posicionamento acerca 

da configuração de abalo moral em favor de consumidores que 

despendem de seu tempo para resolver questões que deveriam ser 

solucionadas pelos fornecedores (Conforme Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª 

Turma do STJ. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data do julgamento: 

12/09/2017). Ainda que tentem se eximir de suas responsabilidades, 

cumpre registrar que, tratando-se o vínculo existente entre as partes de 

uma relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), as 

Reclamadas assumem todos os riscos de seu negócio, motivo pelo qual, 

deveriam ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para fins de evitar que consumidores como a Reclamante 

fossem eventualmente prejudicados. Consoante restou devidamente 

esclarecido, mesmo o prazo de duração da proposta (Participação em 

Grupo de Consórcio) aderida pela Demandante tendo findado em 

novembro/2018, ainda assim as Reclamadas não se dignaram em 

promover a restituição dos valores despendidos pela consumidora. Como 

se não bastasse, mesmo a Reclamante tendo insistido em resolver a 

questão por intermédio de uma reclamação administrativa formalizada junto 

ao PROCON, as administradoras do consórcio não se disponibilizaram em 

resolver a questão. Desta feita, considerando que a flagrante omissão das 

Reclamadas contribuiu diretamente para com os infortúnios imateriais 

vivenciados pela Autora, tenho que as administradoras do consórcio 

deverão ser devidamente responsabilizadas, até mesmo para evitar a 

reincidência de novas situações semelhantes à que está sendo debatida 

nestes 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 demonstração do elemento 

culpa. O diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que os fatos debatidos nos presentes autos provocaram 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral (superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos), 

uma vez que a Reclamante teve de despender de seu valioso tempo para 

tentar solucionar uma questão que as Rés estavam sendo 

irrefutavelmente omissas em atender e ainda, foi compelida a ingressar 

judicialmente para que, enfim, sua pretensão fosse apreciada com um 

mínimo de respeito. A fim de corroborar toda a fundamentação exarada no 

presente decisum, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência 

oriunda do TJSP: “DANO MORAL. Reconhecimento. Cobrança indevida. 

Débitos realizados no exterior com dados do cartão de crédito da autora. 

Operações incompatíveis com o perfil da consumidora, que buscou a 

solução administrativa do problema reiteradas vezes. Desvio produtivo 

evidenciado. Dano moral causado pela desídia das fornecedoras, que não 

solucionaram falha evidente na prestação de serviços, optando por 

continuar as cobranças indevidas. Precedentes. Indenização devida. 

S e n t e n ç a  r e f o r m a d a .  R E C U R S O  P R O V I D O .  ( T J - S P 

10054652720178260438 SP 1005465-27.2017.8.26.0438, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/07/2018, 38ª Câmara 

de Direito Privado).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em 

danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando respaldar a fundamentação supra, segue abaixo colacionada 

uma jurisprudência proveniente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA 

ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 

OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. 

(...) 3. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve 

atentar para a dupla finalidade da indenização, a saber, compensatória e 

pedagógica. Deve, outrossim, orientar-se pelos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Valor indenizatório arbitrado pelo 

julgador singular que merece manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, no intuito de 

evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam arguida pela 2ª Reclamada e, com 

respaldo no artigo 485, VI, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. No que se refere às demais Rés 

(Realiza/Govesa), rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da 

lide, com amparo no que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida na exordial para CONDENAR as Reclamadas a 

promover a restituição das prestações pagas pela Reclamante, cada uma 

delas a serem devidamente corrigidas pelo índice INPC, a partir dos 

respectivos pagamentos (Súmula 35 do STJ), bem como, com incidência 

de juros legais de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil) e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

parte Autora, com a devida dedução dos percentuais de 17,5% 

(correspondente à “Taxa de Administração”) e 10% (referente à infração 

contratual). Ademais, CONDENO as Reclamadas ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ), e ainda, acrescidos de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, consigno que as partes 

deverão se atentar aos parâmetros de atualização supracitados na fase 

de cumprimento de sentença. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 01 de fevereiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1014775-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DUARTE GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014775-53.2019.8.11.0002 Reclamante: Victor Hugo Duarte 
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Garcia de Carvalho Reclamada: Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a presente lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da preliminar: - Da falta 

de interesse de agir: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não 

houve qualquer tentativa prévia da parte Autora em solucionar a celeuma 

na esfera administrativa. Por entender que o Reclamante não possui 

interesse de agir, a empresa Ré postulou para que o processo fosse 

extinto sem a resolução do mérito. Com a devida vênia aos argumentos 

ventilados pela Reclamada, entendo que os mesmos devem ser refutados. 

A meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se 

mostrar útil e necessária para a análise do direito do interessado, 

independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional 

(procedência ou improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha 

sido provocada na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata 

de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de o 

Reclamante acreditar que houve uma falha na prestação dos serviços por 

parte da empresa e ainda, que tal falha lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral/material, faz emergir não só o interesse, como também, a sua 

legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, na data de 25/08/2019, solicitou um motorista 

por meio do aplicativo da Reclamada, ocasião em que foi atendido pelo Sr. 

Fabrício (o qual conduzia um veículo HB20S identificado pela Placa: 

QQX-6783), tendo ficado acordado pelo serviço de transporte o valor de 

R$ 30,60. O Autor relatou que, durante o trajeto, foi surpreendido pela 

polícia militar que, de maneira agressiva, não só teria lhe chamado de 

vagabundo, como também, levou o mesmo para o CISC (Centro Integrado 

de Segurança e Cidadania), pois, constava no sistema policial que o 

veículo se encontrava com uma queixa de roubo. O Postulante destacou 

que, não bastasse os fatos acima, o motorista não teria encerrado a 

corrida no momento da abordagem, deixando o serviço ativo até a 

delegacia em que foram encaminhados. Além disso, o Autor relatou ter 

ficado até as 04h00min prestando esclarecimentos e, quando foi liberado, 

a Reclamada não disponibilizou nenhum veículo para terminar o serviço. 

Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou que não houve falha da empresa na execução da 

intermediação entre o Reclamante e o motorista, bem como, qualquer 

irregularidade com o documento do veículo (o qual pertence à empresa 

locadora “Movida”) que foi apresentado à plataforma. A Reclamada 

esclareceu que não detém a propriedade do veículo, bem como, que é o 

motorista parceiro quem cadastra o automóvel na plataforma e ainda, que 

o cadastro somente é aprovado se a documentação estiver regular. A 

empresa Ré destacou que não há nos autos nenhuma prova acerca da 

conclusão da investigação, bem como, de que o Autor precisou ficar por 

horas na delegacia ou de que estaria impossibilitado de retornar para sua 

residência. A Postulada defendeu que sequer foi notificada sobre o 

ocorrido, bem como, que os fatos narrados nos autos são provenientes 

de um fortuito externo, motivo pelo qual, entende que não pode ser 

responsabilizada. A Ré frisou que, apesar de a viagem não ter sido 

finalizada pelo motorista no momento do desembarque (gerando a 

cobrança de uma diferença de R$ 2,18), a empresa não possui autonomia 

para fazê-lo e, como não foi cientificada sobre os fatos, ocorreu a 

cobrança de valores. Por fim, a Reclamada destacou que não se fazem 

presentes os requisitos da repetição do indébito, bem como, que inexistem 

danos morais a serem indenizados, razão pela qual, postulou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas 

partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, 

tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (descumprindo de forma patente os preceitos do artigo 373, II, 

do CPC/2015). Primeiramente, embora a Reclamada tenha ventilado breves 

considerações no intuito de descaracterizar a existência de relação de 

consumo com o Reclamante, entendo que as mesmas não comportam 

acolhimento, pois, ambos os litigantes se encaixam perfeitamente nas 

definições de consumidor e fornecedor previstas pelo diploma 

consumerista (artigos 2º e 3º do CDC). Além disso, não obstante a 

Reclamada tenha sustentado que funciona apenas como uma “facilitadora 

de relacionamento”, bem como, que não possui nenhuma responsabilidade 

pelo serviço de transporte de seu colaborador (ou seja, do motorista 

credenciado junto à plataforma digital), ouso discordar do referido 

posicionamento. A meu ver, o fato de a empresa Reclamada ter 

disponibilizado no mercado de consumo uma plataforma digital inerente à 

serviços de transportes de pessoas, bem como, principalmente, de 

perceber uma determinada remuneração por cada “corrida” realizada, faz 

com que a mesma não só integre decisivamente a cadeia de fornecimento, 

como também, se responsabilize solidariamente (com seu colaborador) por 

eventuais prejuízos impingidos em detrimento de quaisquer passageiros. 

No intuito de corroborar os fundamentos supracitados, segue transcrita 

uma decisão proveniente do TJSP: “TRANSPORTE. Uber. Ação de 

indenização por danos morais e materiais. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

Transporte particular de passageiros. Empresa que inseriu o aplicativo no 

mercado que integra a cadeia de fornecimento do serviço prestado pelo 

motorista, mediante remuneração. Relação de consumo caracterizada. 

Integrantes da cadeia de fornecimento que respondem solidariamente por 

prejuízos causados ao consumidor. Inteligência dos artigos 2º, 3º, 7º e 14, 

todos, do Código de Defesa do Consumidor. Pertinência subjetiva passiva. 

Ilegitimidade afastada. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 

- APL: 10239352520178260562 SP 1023935-25.2017.8.26.0562, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 17/10/2018, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018).”. (Destaquei). Data 

máxima vênia às justificativas consignadas em sede de contestação, 

tenho que as mesmas não detêm nenhum fundamento. Ainda que tente se 

esquivar de suas responsabilidades (seja sob a alegação de que não 

possui a propriedade do veículo ou ainda, de que o responsável pelo 

cadastramento do mesmo junto à plataforma foi o motorista colaborador), 

de suma importância alvitrar à Reclamada que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a mesma assume objetivamente, ou 

seja, independentemente da existência de culpa, todos os riscos do seu 

negócio. Nesse sentido, preceitua o artigo 14 do diploma consumerista 

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). In casu, não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que a 

situação vivenciada pelo Reclamante não só extrapolou a esfera de um 

mero aborrecimento, como também, lhe proporcionou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Isso 

porque, após contratar um serviço de transporte por meio do aplicativo da 

Reclamada, em vez de ser levado até a sua residência, o Reclamante 

acabou sofrendo o constrangimento de ser levado até uma delegacia, 

pois, o veículo utilizado como meio de transporte estava com uma queixa 

de roubo nos sistemas da Polícia Militar (o que pode ser facilmente 

constatado pelo Boletim de Ocorrências anexo à exordial). Inobstante o 

Reclamante tenha tentado potencializar o infortúnio vivenciado sob a 

justificativa de que os policiais teriam lhe agredido verbalmente, bem como, 

que o mesmo teria sido tratado como um bandido, entendo que tais fatos 

não restaram devidamente comprovados, pois, extrai-se do B.O. vinculado 

aos autos que o consumidor compareceu na delegacia apenas na 

condição de “testemunha” (e não de “suspeito”). Todavia, consigno que as 

considerações supracitadas, definitivamente, não elidem a 

responsabilidade da Reclamada, tampouco chega a comprometer o 

reconhecimento do dano moral suportado pelo Reclamante, haja vista que, 

consoante mencionado, em vez de seguir para o destino almejado, o 

mesmo acabou sendo conduzido injustificadamente para uma delegacia 

para prestar esclarecimentos. No que concerne à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo imaterial 

suportado pelo Reclamante está intimamente concatenado à falta de 

diligência da Reclamada em analisar o histórico dos veículos que se 

encontram cadastrados em sua plataforma digital e manter atualizado esse 

histórico, evitando que veículo com queixa de roubo continue prestando 

serviços, tanto é que não foi anexado à defesa nenhum eventual e-mail 

encaminhado à proprietária do veículo (a qual, segundo consta do 

documento colacionado ao corpo da defesa, é a empresa “Movida 

Locação de Veículos S/A.”) ou mesmo imposta qualquer penalidade ao 
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motorista/colaborador (cujo veículo foi objeto de uma queixa de roubo). 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os fundamentos 

acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). - Do dano material: Já no que se refere à pretensão do 

Reclamante em ser indenizado a título de danos materiais, entendo que a 

mesma igualmente reivindica a guarida jurisdicional, contudo, com uma 

pequena ressalva. Reza o artigo 730 do Código Civil que: “Art. 730. Pelo 

contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a 

transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.”. Consoante se 

extrai dos autos, não obstante tivesse contratado a empresa Ré, mediante 

o pagamento da importância de R$ 30,60 (trinta reais e sessenta 

centavos), para lhe transportar até a sua residência, o Autor acabou 

sendo levado até uma delegacia, o que, por si só, demonstra que o 

contrato de transporte não foi devidamente respeitado e, 

conseguintemente, confere ao consumidor o direito de reaver a 

importância despendida. No entanto, de forma diversa das considerações 

iniciais, entendo que não se fazem presentes os requisitos da repetição 

do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC). Ao contratar o serviço de 

transporte, o Reclamante detinha pleno conhecimento acerca do montante 

que lhe seria cobrado, razão pela qual, entendo que o consumidor não foi 

submetido a nenhuma cobrança indevida ou ainda, promoveu qualquer 

pagamento em excesso. Destarte, com respaldo na sucinta 

fundamentação supracitada, tenho que o Reclamante faz jus à restituição 

simples da importância de R$ 30,60 (trinta reais e sessenta centavos). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), 

haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Ademais, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais ao 

Reclamante no importe de R$ 30,60 (trinta reais e sessenta centavos), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir 

do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a “corrida” 

foi solicitada (25/08/2019). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 01 de fevereiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1012644-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1012644-08.2019.8.11.0002 Reclamante: Alexandra da Silva 

Reclamadas: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A. (1ª 

Reclamada) e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP (2ª Reclamada) 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Registra-se inicialmente que, o valor atribuído à causa (R$ 

3.800,00) não condiz com o proveito econômico pretendido pela 

Reclamante. Logo, diante do silêncio incorrido pela parte Autora, tenho que 

a sua pretensão indenizatória é representada pelo montante 

correspondente a 40 salários mínimos, ou seja, o teto da alçada prevista 

para os Juizados Especiais Cíveis (artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95). 

Destarte, com amparo no que preconiza o artigo 292, §3º do CPC/2015, 

retifico de ofício o valor da causa para o montante de R$ 39.920,00 (trinta 

e nove mil novecentos e vinte reais), o qual equivale justamente a 40 

salários mínimos vigentes à época da propositura da demanda. Das 

preliminares: - Da necessária exclusão do polo passivo da empresa 

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. ME: Preliminarmente, a 2ª Ré esclareceu 

que a relação de prestação de serviços de turismo cinge-se apenas à 

“CVC”, servindo a empresa “Tuiutur” como uma mera representante no ato 

da assinatura do contrato. Com amparo nos referidos argumentos, a 2ª 

Reclamada (“Tuiutur”) pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade 

passiva e, consequentemente, para que o processo fosse extinto sem a 

resolução do mérito. Com a devida vênia às considerações supracitadas, 

tenho que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo, pois, 

consoante pode ser facilmente visualizado no instrumento contratual 

(“Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo”) anexo ao Id nº 

23965344, a 2ª Reclamada ostenta igualmente a condição de “contratada” 

e, portanto, detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ilegitimidade passiva: 

Por fim, a 1ª Reclamada sustentou ter cumprido todos os seus deveres 

perante a Reclamante, bem como, que não pode ser responsabilizada pelo 

não cumprimento dos voos por parte da “Avianca”, pois, não tem poder de 

ingerência sobre a referida Companhia Aérea. Com respaldo nos referidos 

argumentos, a 1ª Ré postulou não só pelo reconhecimento de sua 

ilegitimidade passiva, como também, para que o feito fosse extinto sem 

julgamento do mérito. Não obstante os argumentos acima mencionados, 

entendo que os mesmos não comportam acolhimento. Da exegese dos 

documentos vinculados ao Id nº 23965344, verifica-se que a atuação da 

1ª Reclamada não se limitou apenas em “intermediar” a venda de bilhetes 

da Companhia Avianca, pois, na verdade, os serviços aéreos faziam parte 

do pacote turístico contratado pela Reclamante. Logo, por corolário lógico, 

entendo que a 1ª Reclamada possui total legitimidade para figurar no polo 

passivo da presente demanda. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que, em julho/2018, 

no intuito de comemorar o seu aniversário de casamento, adquiriu um 

pacote de viagem com destino a Maceió/AL (cuja partida estava prevista 

para 12/05/2019), mediante o pagamento da importância de R$ 4.431,08 

(parcelada em 10 vezes). A Autora relatou que, uma semana antes da 
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viagem, diligenciou até a 1ª Ré para obter informações acerca da 

substituição da Companhia Aérea, pois, a todo momento escutava que a 

mesma não estava mais operando. A Postulante alegou que, seguindo as 

orientações da atendente da 1ª Ré, diligenciou até o balcão existente no 

aeroporto, contudo, tomou ciência de que o voo havia sido cancelado e 

que nada poderia ser feito. A Demandante relatou que, ao retornar até a 1ª 

Ré, somente lhe foi dada a opção para trocar a data da viagem para outro 

mês e ainda, mediante o pagamento do valor da diferença. A Postulante 

alegou que, para não perder o que já havia desembolsado, não só teve de 

aderir a outro pacote, como também, realizar o pagamento de uma 

diferença de R$ 1.200,00. Além disso, a Reclamante destacou que não 

recebeu o reembolso do valor (R$ 700,00) correspondente ao aluguel de 

um carro que seria usufruído na cidade de Maceió/AL. Por entender que 

os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral 

e material, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação, no tocante ao mérito, as Reclamadas sustentaram que os 

problemas relacionados ao voo é responsabilidade exclusiva da 

Companhia Aérea (Avianca), motivo pelo qual, entendem que não podem 

ser responsabilizadas (culpa de terceiro). Além disso, as Postuladas 

alegaram ter cumprido o dever que lhes competia, pois, comunicaram os 

seus clientes acerca dos cancelamentos realizados pela Avianca tão logo 

tomaram conhecimento do fato, não havendo de se falar em falha na 

prestação de serviços. As Rés destacaram que não há nexo de 

causalidade entre as condutas da agência de turismo e os infortúnios 

sofridos pela Reclamante, bem como, que inexistem danos materiais a 

serem indenizados, pois, os valores cobrados são provenientes de um 

contrato válido. Por fim, as Postuladas sustentaram a ausência de danos 

morais, haja vista que a situação vivenciada pela Reclamante não passou 

de um mero aborrecimento. Com amparo nos referidos argumentos, as 

Rés postularam pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância 

com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

protocolizado nos autos, tenho que as Reclamadas não apresentaram 

nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (em flagrante desrespeito ao que preconiza o artigo 373, II, do 

CPC/2015). Inobstante as Rés tenham sustentado a impossibilidade de 

serem responsabilizadas pelo cancelamento do voo da Reclamante, haja 

vista que tal serviço seria uma atribuição exclusiva da Companhia Aérea 

(Avianca), entendo que tal justificativa não detém a menor credibilidade. In 

casu, tenho que o papel desempenhado pelas Reclamadas não se limitou a 

uma mera intermediação de venda de bilhetes aéreos, o que, em tese, 

poderia ensejar o afastamento de suas responsabilidades. Na verdade, os 

documentos que instruíram a exordial (principalmente o “Contrato de 

Intermediação de Serviços de Turismo”) demonstraram cristalinamente que 

as empresas Rés comercializaram um pacote turístico que compreendia 

não só serviços de hospedagem, como também, aluguel de automóvel (a 

ser usufruído na cidade de Maceió/Al) e ainda, principalmente, os serviços 

de transporte aéreo com a Companhia “Avianca”, motivo pelo qual, tenho 

plena convicção de que as mesmas assumiram a responsabilidade pelo 

sucesso da viagem (ou seja, no tocante à comercialização dos bilhetes da 

Companhia Avianca, as Agências Rés compartilharam os riscos inerentes 

ao referido serviço de transporte aéreo). De suma importância ressaltar 

que, a partir do momento em que restou veiculado na mídia a Recuperação 

Judicial da empresa Avianca, bem como, independentemente de qualquer 

eventual comunicado expedido pela ANAC, as Reclamadas deveriam ter 

se precavido em advertir seus consumidores (principalmente aqueles 

cujos contratos já se encontravam formalizados) acerca da situação em 

que a referida Companhia se encontrava e, principalmente, ter agilizado a 

transferência dos bilhetes para outras companhias aéreas, não só em 

respeito ao direito que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do 

CDC), como também, a fim de se resguardarem de eventual infortúnio. A 

meu ver, ao contratar um pacote turístico perante uma agência de viagens 

credenciada, o consumidor deposita integralmente na referida empresa a 

confiança de que todos os serviços (hospedagens, passagens aéreas, 

passeios, etc.) integrantes do pacote ofertado serão prestados com 

excelência. Logo, restando incontroverso o cancelamento do voo por 

parte da Avianca (o qual estava previsto originalmente para a data de 

12/05/2019), bem como, considerando que o referido serviço de 

transporte aéreo integrava o pacote ofertado/comercializado pelas 

Agências Rés e ainda, tendo em vista que estas não foram minimamente 

diligentes em promover as adaptações que se faziam necessárias junto à 

outra Companhia Aérea, entendo que as Reclamadas detêm 

responsabilidade solidária (artigo 7º, parágrafo único, do CDC) pelos 

infortúnios provenientes da frustração da viagem contratada pela 

Demandante. Ainda que as Rés tentem se eximir de suas 

responsabilidades, convém alvitrá-las que as mesmas foram contratadas 

para cumprir o contrato de serviços de turismo nos exatos termos 

avençados e não para transferir injustificadamente ao consumidor 

problemas que as mesmas deveriam ter se preocupado em resolver. Não 

tenho dúvidas de que o cancelamento do voo (integrante do pacote 

turístico outrora contratado) provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, 

a esfera de um mero dissabor), pois, a viagem que havia sido programada 

com mais de 09 meses de antecedência (considerando que o contrato foi 

firmado em junho/2018) restou totalmente frustrada. No que tange à 

reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Já no que concerne à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo 

imaterial auferido pela Reclamante está intimamente concatenado ao ato 

ilícito do qual fora vítima (cancelamento de voo integrante de pacote 

turístico), o qual, registra-se, nesta demanda revela-se irrefutável. No 

intuito de corroborar toda a fundamentação até então exarada no presente 

decisum, seguem colacionadas, por analogia, algumas jurisprudências 

pátrias: “Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes 

do cancelamento de voo internacional – Cerceamento de defesa não 

configurado – Desnecessidade de dilação probatória – Legitimidade 

passiva da agência de turismo caracterizada diante do fato de que o 

serviço aéreo defeituoso integrou o pacote turístico oferecido por ela aos 

autores – Participação da empresa na cadeia de consumo – 

Responsabilidade solidária configurada, arts. 7.º Parágrafo Único, 14 e 25, 

§ 1.º, do Código do Consumidor – Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça – Ausência de impugnação específica aos danos materiais 

pleiteados e devidamente demonstrados pelos autores – Pedido de 

diminuição da indenização rejeitado – Reparação extrapatrimonial – 

Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável 

com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Recurso não 

provido. (TJ-SP 10281134520178260100 SP 1028113-45.2017.8.26.0100, 

Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 24/07/2018, 38ª Câmara de 

Direito Privado).”. (Destaquei). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PACOTE DE VIAGEM DESFEITO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO 

DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. 

ATIVIDADE QUE VAI ALÉM DA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, 

IMPLICANDO COMPROMISSO COM O SUCESSO DO PASSEIO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A 

venda de pacote de viagem configura relação de consumo, conforme 

artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Logo, incide seu art. 7o, parágrafo 

único, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor, em havendo 

mais de um ofensor, é solidária. Assim, a agência de turismo responde 

pelo desfazimento do passeio, mesmo que decorra do cancelamento do 

voo pela companhia aérea. "A jurisprudência deste Tribunal admite a 

responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na 

comercialização de pacotes de viagens" (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014, DJe 

15/12/2014). Não se pode falar em culpa de terceiro quando o fato é 

causado por empresa que atua em conjunto com a ré, integrando a cadeia 

de sua atividade. (...). (TJ-SC - RI: 03007236920178240045 Palhoça 

0300723-69.2017.8.24.0045, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital).”. (Destaquei). Quanto 

ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue 
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abaixo uma jurisprudência do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). - 

Do dano material: Já no que se refere à pretensão da Reclamante em ser 

indenizada a título de danos materiais, tenho que a mesma igualmente 

reivindica o acolhimento deste juízo, no entanto, com algumas ressalvas. 

Primeiramente, consigna-se que as Reclamadas não se desincumbiram do 

ônus de demonstrar que o valor (R$ 505,00, conforme contrato anexo ao 

Id. 23965346) correspondente ao aluguel do automóvel que deveria ter 

sido usufruído no período de 12/05 a 19/05/2019 foi devidamente restituído 

à parte Autora. Além disso, registra-se que, apesar de a Reclamante ter 

logrado êxito em postergar/reagendar a almejada viagem (originalmente 

prevista para maio/2019) para o mês 09/2019, a frustração proveniente do 

descumprimento do contrato original trouxe consequências, pois, a 

consumidora foi compelida a despender a importância adicional de R$ 

1.122,44 (documento anexo ao Id. 23965354). A meu ver, se não fosse o 

lamentável descumprimento contratual/ato ilícito por parte das Reclamadas, 

certamente a Demandante não haveria de ter suportado qualquer gasto 

adicional. Não obstante as considerações supracitadas, de forma diversa 

do que quis fazer prevalecer a parte Autora, tenho que não se fazem 

concomitantemente presentes os requisitos da repetição do indébito 

(artigo 42, parágrafo único, do CDC), pois, as cobranças supracitadas 

tiveram como base um contrato sinalagmático e, consequentemente, não 

conservam nenhuma irregularidade passível de ensejar qualquer 

restituição em dobro. Portanto, tenho que assiste à parte Autora o direito 

de obter a restituição dos valores referentes ao contrato de aluguel de 

automóvel (R$ 505,00) e das despesas adicionais com o reagendamento 

da viagem (R$ 1.122,44) de forma simples. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 7º, parágrafo único, do CDC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: - CONDENAR 

solidariamente as Reclamadas ao pagamento de uma indenização por 

danos morais à Reclamante no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual; - CONDENAR 

solidariamente as Reclamadas a restituir (de forma simples) à Reclamante 

o valor de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 

1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que o automóvel deveria 

ter sido originalmente usufruído (12/05/2019); - CONDENAR solidariamente 

as Reclamadas a restituir (de forma simples) à Reclamante o valor de R$ 

1.122,44 (hum mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e quatro 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a 

data do 1º vencimento do novo parcelamento que a consumidora teve de 

aderir (07/07/2019). Por fim, com supedâneo no artigo 292, §3º do 

CPC/2015, RETIFICO, ex officio, o valor outrora atribuído à causa para a 

importância de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 01 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1014213-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEIA SANTANA DE CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROKERS VILLE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

TPEI VARZEA GRANDE LOTEAMENTO JARDIM NOVO MUNDO SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN REIS DA SILVA OAB - MG178410 (ADVOGADO(A))

MARINA CASTRO LUGAO OAB - MG179580 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014213-44.2019.8.11.0002 Reclamante: Odineia Santana de 

Campos Reclamadas: TPEI Várzea Grande Loteamento Jardim Novo Mundo 

SPE Ltda. (1ª Reclamada) e Brokers Ville Inteligência Imobiliária Ltda. (2ª 

Reclamada) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. A 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 08/06/2019, firmou 

junto à 1ª Reclamada um instrumento particular de “Compromisso de 

Compra e Venda”, referente à aquisição de um imóvel localizado no 

“Loteamento Residencial Novo Mundo”, tendo ficado ajustada a 

importância de R$ 116.947,37. No tocante a forma de pagamento, a 

Postulante esclareceu que o valor de R$ 2.614,97 (a ser parcelado em 03 

vezes) corresponderia às arras/sinal e ainda, se comprometeu a honrar 

180 parcelas mensais/consecutivas no valor de R$ 635,18. A Autora 

relatou que, após realizar o pagamento do sinal, não conseguiu mais 

cumprir o contrato, razão pela qual, perdeu o interesse no que se refere 

ao prosseguimento do negócio. A Reclamante destacou que, ao contatar a 

1ª Reclamada para esclarecer a situação, bem como, solicitar o 

ressarcimento do valor anteriormente pago, foi informada que não teria 

direito a nenhuma devolução, pois, o único pagamento realizado foi para o 

corretor e não para o loteamento. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a 

Reclamante ingressou judicialmente almejando não só a resilição do 

contrato, como também, a condenação das Rés ao pagamento de verbas 

indenizatórias. Em sede de contestação, a 1ª Reclamada arguiu a 

preliminar de inépcia da inicial e, no tocante ao mérito de sua defesa, 

sustentou não ter recebido nenhum valor, pois, a importância paga pela 

Reclamante corresponde aos serviços de corretagem. A 1ª Ré teceu 

algumas considerações acerca do prazo para arrependimento da compra, 

bem como, que inexistem danos morais a serem indenizados, razão pela 

qual, pugnou pela improcedência da lide. No que se refere à 2ª Reclamada, 

registra-se que, não obstante tivesse sido devidamente intimada (Id. nº 

27303566), a mesma não só deixou de comparecer na sessão 

conciliatória realizada nos autos, como também, quedou-se inerte em 

protocolar a sua defesa, ainda que de forma intempestiva, restando 

inequívoca à revelia incorrida pela mesma. Oportuno registrar inicialmente 

que, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

o julgador não é obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos 

litigantes, quando já tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o 

pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. 

Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585). Ademais, consigna-se 
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que o posicionamento supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis 

Tribunais de Justiça pátrios, conforme pode ser verificado na 

jurisprudência que segue abaixo colacionada: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO 

SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz 

não está obrigado a analisar individualmente as alegações das partes, 

muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado 

a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente 

cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão 

somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu 

julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes e ainda, 

independentemente da revelia incorrida por ambas as Reclamadas 

(destacando-se que, no tocante a 2ª Reclamada, a preposta não 

apresentou a competente carta de preposição em audiência, motivo pelo 

qual, nos termos do Enunciado 99 do FONAJE, a mesma deve ser 

penalizada conforme preconiza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95), entendo 

que subsiste um obstáculo intransponível que impede este juízo de 

enfrentar o mérito da lide. Primeiramente, convém alvitrar às partes que a 

incompetência absoluta, por se tratar de uma matéria de ordem pública, 

deve ser declarada de ofício pelo julgador, consoante preceitos do artigo 

64, § 1º, do Código de Processo Civil, abaixo destacado: “Art. 64. (...) § 1º 

A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.”. (Destaquei). Da exegese da 

exposição fática, bem como, considerando os pedidos elencados na 

manifestação inaugural, verifica-se que a parte Reclamante almeja não só 

a restituição do valor despendido em favor das Reclamadas e a 

condenação das mesmas ao pagamento de uma indenização a título de 

danos morais, como também, principalmente, a resilição do instrumento 

contratual (Promessa de Compra e Venda de Imóvel) anteriormente 

firmado. No entanto, mesmo possuindo plena ciência que, dentre os 

pedidos submetidos a apreciação deste juízo, figura a pretensão de 

ruptura de um instrumento contratual, ainda assim a Reclamante atribuiu 

um valor incorreto à demanda (R$ 12.614,00), incorrendo em patente 

violação ao que preconiza o artigo 292, II, do CPC/2015. Reza o referido 

artigo 292, II, do Código de Processo Civil que: “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II – na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida.”. (Destaquei). Conforme pode ser observado no 

“Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” anexo à 

inicial, a parte Reclamante adquiriu um lote no valor de R$ 116.947,37 

(cento e dezesseis mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete 

centavos). De forma diversa do que tentou fazer prevalecer a Postulante, 

tenho convicção de que o valor da causa deve ser representado 

justamente pelo montante correspondente ao imóvel objeto do contrato 

firmado entre as partes, o qual, por si só (ou seja, sem nem mesmo 

considerar a pretensão de restituição de valores e de condenação a título 

de danos morais), já extrapola o limite da alçada estabelecida para os 

Juizados Especiais Cíveis. Imperioso consignar que, ao criar a Lei nº 

9.099/95, o legislador infraconstitucional estabeleceu que os Juizados 

Especiais Cíveis somente detêm competência para a conciliação, processo 

e julgamento das causas cíveis de menor complexidade e ainda, segundo 

o artigo 3º, I, do referido dispositivo legal, aquelas “cujo valor não exceda 

a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; ”. (Destaquei). Portanto, 

considerando que o valor atribuído à causa pela Demandante deveria 

corresponder ao valor do contrato submetido à discussão judicial (haja 

vista que, reitera-se, a rescisão/resilição do pacto negocial precede 

qualquer pretensão de restituição de valores), bem como, que este supera 

flagrantemente a alçada estabelecida como critério de competência para 

os Juizados Especiais Cíveis, tenho plena convicção de que a lide não 

deve tramitar sob à égide do procedimento sumaríssimo. A fim de 

corroborar toda a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, 

seguem destacadas, por analogia, algumas jurisprudências pátrias: 

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. SUPERAÇÃO DO VALOR DE 

ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O valor da causa quando se pretende 

discutir a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do 

negócio jurídico, deve corresponder ao valor do contrato. 2. A pretensão 

da parte autora constitui na rescisão do contrato, cujo provimento é para 

desconstituir um instrumento, de regra, atribuindo-se a uma das partes a 

culpa. 3. Valor do contrato alegado pela autora- R$ 80.000,00 (ID 

4540205) supera em muito o limite de alçada dos juizados, levando à 

declaração de incompetência absoluta, nos termos do art. 3º, inciso I c/c 

art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se à parte autora as vias 

ordinárias para resolução do conflito de interesses. 4. Recurso 

CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (...). (TJ-DF 07018320420188070009 DF 

0701832-04.2018.8.07.0009, Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 

08/08/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Publicado no DJE: 17/08/2018).”. (Destaquei). “RECURSO 

INOMINADO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

RESCISÃO CONTRATUAL – VALOR DO CONTRATO EXCEDE O VALOR DE 

ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

(TJ-RR - RI: 08192216020188230010 0819221-60.2018.8.23.0010, Relator: 

Juiz(a) , Data de Publicação: DJe 13/08/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, com respaldo no artigo 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95, bem como, por reconhecer a incompetência absoluta do Juizado 

Especial Cível para a apreciação do feito, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 01 de fevereiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1016076-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. MARTELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016076-35.2019.8.11.0002 Reclamante: J. T. Martelo - ME 

Reclamadas: GETNET Adquirencia e Serviços Para Meios de Pagamento 

S.A. (1ª Reclamada) e Banco Abn Amro Real S.A. (2º Reclamado) 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Antes de enfrentar o 

mérito das manifestações apresentadas pelas partes, cumpre tecer 

algumas considerações acerca do 2º Reclamado. Primeiramente, entendo 

ser necessário promover a retificação da nomenclatura da instituição 

financeira junto ao sistema PJE, pois, em vez de indicar o CNPJ do “Banco 

Santander S/A.” (a qual restou expressamente indicada como Ré na 

exordial), a Reclamante distribuiu a ação utilizando-se equivocadamente 

do CNPJ do “Banco Abn Amro Real S/A.”. In casu, independentemente da 

revelia incorrida pelo 2º Reclamado (haja vista que a contestação foi 

protocolada de forma intempestiva), convém alvitrar que, por se tratar de 

uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade ad causam pode ser 

reconhecida em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício, 

ou seja, independentemente de pronunciamento dos litigantes. Reza o 

artigo 485, VI, § 3º, do CPC/2015 que: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos 

incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 

não ocorrer o trânsito em julgado.”. (Destaquei). Da exegese do 

comprovante de restrição anexado à exordial, constata-se cristalinamente 
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que o apontamento questionado pela Reclamante foi solicitado unicamente 

a pedido da 1ª Reclamada (GETNET). Ademais, extrai-se da explanação 

inaugural que a inclusão do 2º Réu no polo passivo da lide foi realizada 

apenas no intuito de compelir a financeira a apresentar provas 

convenientes aos interesses da empresa Demandante e não pela prática 

de um ato ilícito propriamente dito. Logo, não sendo o 2º Reclamado 

responsável pela inserção creditícia questionada pela Demandante (ou 

seja, o “suposto” ato ilícito que motivou a propositura da presente lide), 

bem como, não tendo o mesmo se negado a apresentar 

administrativamente quaisquer extratos de movimentação financeira, 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

reconhecer, ex officio, a sua irrefutável ilegitimidade passiva. Visando 

corroborar a sucinta fundamentação supracitada, segue colacionado, por 

analogia, um julgado contemplado pelo TJRS: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

PLANO DE SAÚDE. UNIMED CHAPECÓ. UNIMED PLANALTO MÉDIO. 

PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I. (...). Outrossim, vale 

ressaltar que a extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, 

por se tratar de matéria de ordem pública, pode ocorrer de ofício a 

qualquer tempo e grau de jurisdição. (...). PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70076425057, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 28/03/2018).”. (Destaquei). Ante o exposto, 

reconheço a ilegitimidade passiva ad causam do 2º Reclamado e, no 

tocante a sua pessoa, julgo o processo extinto sem a resolução do mérito. 

Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial ter se utilizado dos 

serviços da 1ª Reclamada por longo período (cujos pagamentos das 

mensalidades eram realizados por meio de descontos em uma conta 

corrente mantida junto ao Banco Santander), contudo, em junho/2019, 

solicitou o cancelamento. A Autora alegou que, após o referido pedido de 

cancelamento, deixou de utilizar o equipamento da 1ª Ré (máquina de 

cartão) e ainda, relatou que o preposto da empresa somente retirou o 

equipamento no dia 06/08/2019. A Postulante destacou que, ao requerer a 

abertura de um crediário, tomou conhecimento de que havia um 

apontamento efetivado a pedido da 1ª Ré, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 149,00. A 

Demandante ressaltou que, como os serviços foram cancelados no mês 

06/2019, não possui nenhuma pendência junto à 1ª Reclamada e, não 

obstante tivesse tentado cancelar o famigerado débito, não obteve 

sucesso. Por entender que foi negativada de forma indevida e que tal fato 

teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 1ª Reclamada 

teceu algumas considerações preliminares acerca do mercado de meios 

de pagamento e, no tocante ao mérito, esclareceu que as partes firmaram 

um contrato de locação de máquina de cartão em 28/08/2018. A 1ª Ré 

reconheceu que foi solicitado o cancelamento dos serviços, contudo, de 

forma diversa das considerações iniciais, informou que o cancelamento 

ocorreu somente em 30/07/2019 e ainda, que a retirada do equipamento foi 

efetivada em 06/08/2019. A 1ª Postulada relatou que o contrato foi 

cancelado com valores em aberto (aluguel correspondente aos meses de 

junho e julho/2019), motivo pelo qual, defendeu que apenas exerceu o seu 

direito de credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 1ª Ré postulou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao 

Id. nº 25916355 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. 

Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da 

Reclamante. No entanto, convém alvitrar à parte Autora que, não obstante 

se trate de um direito básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão 

do ônus da prova não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de 

lhe eximir da obrigação de apresentar em juízo provas mínimas acerca dos 

fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse 

sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência contemplada pelo 

TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Outrossim, em que pese a revelia 

incorrida pela 1ª Reclamada (haja vista que a mesma protocolou a sua 

defesa após o decurso do prazo legal), a presunção de veracidade da 

explanação fática também não se opera de forma absoluta, especialmente 

quando a mesma não se encontra em harmonia com o conjunto de provas 

vinculado aos autos. Visando corroborar a fundamentação supra, segue 

transcrito o que dispõe o artigo 345, IV, do CPC/2015: “Art. 345. A revelia 

não produz o efeito mencionado no art. 344 se: IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos.”. (Destaquei). Após promover a análise 

das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao 

acervo probatório anexado aos autos, tenho que o direito não milita em 

favor das pretensões inaugurais. Reza o artigo 373, I, do CPC/2015 que: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito;”. (Destaquei). Embora a Reclamante tenha 

ventilado na exordial que solicitou o cancelamento do vínculo com a 

Reclamada (relacionado ao contrato de locação de máquina de cartão) em 

meados de junho/2019, registra-se que tais argumentos não fugiram da 

esfera das meras alegações, pois, não foi apresentado nenhum protocolo 

de atendimento ou envio de e-mail para respaldar a referida tese. 

Ademais, inobstante tenha sustentado que, ao cancelar o serviço de 

aluguel da máquina de cartão, não possuía nenhum débito pendente 

perante a 1ª Reclamada, a Reclamante mais uma vez quedou-se silente em 

comprovar seus argumentos, pois, não foi apresentado nenhum extrato 

bancário comprovando quaisquer pagamentos de mensalidades 

(considerando que o aluguel devido à 1ª Ré era adimplido mediante 

desconto em conta corrente). Ainda que a Reclamante tenha sustentado 

que não possui mais acesso à conta corrente anteriormente mantida junto 

ao Banco Santander S/A. (haja vista que a mesma foi supostamente 

encerrada), tenho que tais alegações não se revelam verossímeis, pois, 

além de não ter apresentado absolutamente nenhuma prova de que a 

referida conta foi realmente encerrada, igualmente não foi demonstrado 

que a sua pretensão em obter eventuais extratos bancários foi resistida 

pela instituição financeira. Por outro lado, extrai-se das telas sistêmicas 

colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade somente está 

sendo levada em consideração por este juízo em razão do incontroverso 

vínculo existente entre as partes, bem como, em decorrência das 

inverossímeis explanações inaugurais) que, além de o cancelamento do 

vínculo ter sido solicitado na data de 30/07/2019 (ou seja, uma data 

totalmente diversa do ambíguo período indicado pela Reclamante), as 

mensalidades/aluguéis inerentes aos meses de junho e julho/2019 não 

foram devidamente amortizadas. Diante do irrefutável vínculo que subsistiu 

entre os litigantes, entendo que não há como exigir da 1ª Reclamada 

qualquer prova acerca do pagamento da pendência motivadora da 

restrição debatida nesta lide, pois, trata-se de uma prova de cunho 

diabólico. A fim de corroborar o posicionamento supra, cumpre 

transcrever, por analogia, um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO PELAS PARTES EM 

DECORRÊNCIA DE DÍVIDA DA AUTORA. DESCUMPRIMENTO QUE GEROU 

A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. Em que pese tratar-se de relação consumerista, não há como 

inverter o ônus da prova em favor da autora quanto ao não pagamento 

das parcelas acordadas, pois se configura prova diabólica. A simples 

alegação da autora de que vinha adimplindo o acordo, sem a juntada de 

qualquer comprovante neste sentido, implica na improcedência da ação. 

(...). APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075643981, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em 12/12/2017).”. (Destaquei). A meu ver, se a Reclamante 

sustenta a tese de que não possui nenhum débito com a 1ª Reclamada, 

cabia à própria empresa Autora apresentar provas acerca dos fatos 

inerentes ao direito perseguido, o que, definitivamente, não foi feito e 

consequentemente, justifica a efetivação do apontamento restritivo 

debatido nos presentes autos. Destarte, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer comprovante indicando o pagamento das pendências 

reivindicadas pela 1ª Ré (aluguel correspondente aos meses de junho e 

julho/2019), entendo que a restrição creditícia debatida nos presentes 

autos refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da empresa 

Ré, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, 

§ 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato 

ilícito (art. 188, I, do Código Civil). No intuito de amparar a fundamentação 
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acima citada, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTRO DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO - INADIMPLÊNCIA - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. A existência de débito autoriza 

ao credor, pela lei, a inserir o nome do devedor nos cadastros de órgãos 

de negativação de crédito, consistindo tal ação exercício regular de um 

direito, não havendo que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em 

dever de indenizar. (...). (TJ-MG - AC: 10000180338329002 MG, Relator: 

Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 

17/12/2018).”. (Destaquei). Por derradeiro, considerando que a 

Reclamante não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório 

(desrespeitando flagrantemente os preceitos do artigo 373, I, do 

CPC/2015), tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão rechaçar integralmente os pedidos iniciais. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do CPC/2015, 

reconheço, ex officio, a ilegitimidade passiva ad causam do 2º Reclamado 

e, consequentemente, no tocante à sua pessoa, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. No tocante ao mérito da lide, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, 

REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 25916355, bem como, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial, pois, em 

se tratando a parte Autora de uma pessoa jurídica, entendo que a mesma 

não goza da presunção de miserabilidade jurídica inerente a uma pessoa 

natural (artigo 99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, DETERMINO que a 

Secretaria deste juízo promova a retificação da nomenclatura do 2º Réu 

no sistema PJE, a fim de fazer figurar o “Banco Santander (Brasil) S/A.” 

(CNPJ nº 90.400.888/0001-42). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 01 de fevereiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1017197-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017197-98.2019.8.11.0002 Reclamante: Benedito Pires de 

Oliveira Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO) SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da necessária 

designação de audiência de instrução e julgamento: Apesar de a 

Reclamada ter postulado em sua defesa pela designação de uma 

audiência de instrução e julgamento (visando tomar o depoimento pessoal 

da parte Reclamante), revela-se tempestivo lembrar à mesma que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (Artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. Outrossim, no que se refere às alegações 

inerentes ao expressivo número de demandas tendo por objeto supostas 

fraudes, as quais, possivelmente, podem ser provenientes de uma 

captação ilícita de clientes, entendo que a empresa de telefonia Ré detém 

totais condições financeiras e técnicas para elaborar um dossiê idôneo 

(munido das provas relacionadas à alegada infração disciplinar da patrona 

responsável pelo ajuizamento da presente lide) para, consequentemente, 

acionar as autoridades competentes. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: Ainda em 

caráter preliminar, a Reclamada sustentou que as alegações 

apresentadas pelo Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação 

jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu normalmente até que o 

consumidor, sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos 

(faturas emitidas em decorrência da prestação dos serviços) que se 

faziam necessários. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 

Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Não obstante os argumentos ventilados pela 

empresa Ré, tenho que os mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a 

inversão do ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a 

pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa 

de telefonia não apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de 

retirar o alicerce da condição de hipossuficiência técnica e financeira do 

Demandante. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a 

Reclamada sustentou como matéria preliminar que o Reclamante deixou de 

apresentar a consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

limitando-se a apresentar um documento obtido por meio de convênio com 

tais órgãos, impossibilitando a verificação da veracidade. Destarte, a 

empresa Ré postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a 

sua inicial, a fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de 

sua manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Em que 

pesem as considerações ventiladas pela Reclamada, entendo que as 

mesmas devem ser igualmente repelidas, pois, os requisitos constantes 

nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente 

preenchidos, não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de 

comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, 

ao tentar realizar uma compra no comércio local, tomou conhecimento de 

que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo 

valor de R$ 110,57. No entanto, o Autor informou que não tem débito algum 

com a empresa de telefonia, motivo pelo qual, acredita que tanto a 

cobrança quanto a inserção creditícia são indevidas. Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (habilitação da linha telefônica nº 

65-9-9937-2197 com o plano “Vivo Controle Digital 1GB-25Min”), bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar em 

irregularidade do apontamento restritivo ou ainda, na existência de danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado 

considerações no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, 

principalmente, as provas apresentadas pela Reclamada retiraram 

completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a relação jurídica 

outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente comprovada, 

pois, a Reclamada apresentou em juízo a cópia de instrumentos 

contratuais (“Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” e 

“Contrato de Permanência por Benefício”) devidamente assinados pelo 

Reclamante, bem como, a cópia do documento pessoal (CNH) apresentado 

no momento da contratação, um arquivo de áudio em que o consumidor 
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aderiu a contratação de um novo plano e ainda, uma fatura de cobrança. 

Ademais, oportuno consignar que, segundo informações extraídas das 

telas sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade 

somente está sendo levada em consideração por este juízo em 

decorrência dos documentos alhures mencionados), foram registrados 

pagamentos das faturas referentes ao expressivo período de 

novembro/2016 a agosto/2017, ou seja, um comportamento que, 

definitivamente, não condiz com o perfil de um fraudador. Já no que se 

refere à origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo que a 

mesma restou esclarecida. Inobstante tivesse habilitado uma linha 

telefônica em seu nome (o que, reitero, restou comprovado por meio de 

instrumentos contratuais assinados e ainda, um arquivo de áudio), as 

mencionadas telas sistêmicas igualmente evidenciaram que o Postulante 

se quedou inerte em honrar o pagamento das faturas referentes aos 

meses de outubro a dezembro/2017, motivo pelo qual, entendo que restou 

devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Com o protocolo da contestação, tenho que cabia ao 

Reclamante rechaçar de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu, pois, deixou transcorrer in albis o prazo para protocolar a 

impugnação, transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com toda 

a tese defensiva. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, 

não tendo sido apresentada pelo Postulante qualquer prova indicando a 

devida contraprestação pelos serviços comprovadamente contratados, 

entendo que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o 

exercício regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se 

falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), 

tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do 

Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação 

supramencionada, segue abaixo colacionada, por analogia, uma recente 

decisão proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO - FATURAS 

INADIMPLIDAS - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. No caso de ação declaratória de inexistência de débito, é ônus 

do credor comprovar o vínculo jurídico celebrado entre as partes, vez que 

se trata de prova negativa. Considerando que a demandada juntou aos 

autos as respectivas faturas referentes aos serviços utilizados pela 

consumidora, demonstrando a relação jurídica, documentos esses que 

não foram impugnados especificamente pela parte contrária, não há que 

se falar em indenização. A conduta da empresa de telefonia, consistente 

na cobrança e inscrição do nome da demandante nos cadastros 

restritivos mostra-se lícita, representando exercício regular de direito. 

(TJ-MG - AC: 10000190997999001 MG, Relator: Valéria Rodrigues 

Queiroz, Data de Julgamento: 17/12/19, Data de Publicação: 20/01/2020).”. 

(Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação exarada no presente 

decisum, considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado 

pelo Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo, sejam 

elas de cunho declaratório ou indenizatório. - Da litigância de má-fé: Da 

exegese de tudo o que fora debatido nos autos, bem como, considerando 

o acervo probatório apresentado pela Reclamada, tenho que a parte 

Autora, intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a empresa 

ré e ainda, de que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade 

dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é 

o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes (instrumentos contratuais assinados, 

documento de identificação pessoal e arquivo de áudio), possivelmente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito em 

favor do Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código 

de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância 

de má-fé. No entanto, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a 

Reclamada, tenho que a má-fé não deve ser estendida à patrona do 

Reclamante, pois, não foram apresentadas provas de que a causídica 

tenha participado decisivamente da distorção da realidade dos fatos. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece 

ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Consoante alhures mencionado, considerando que o Reclamante não 

apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de que as 

pendências vencidas nos meses de outubro a dezembro/2017 chegaram a 

ser devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o 

direito de reivindicar o pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por 

sua vez, é representado pelo montante de R$ 110,57 (cento e dez reais e 

cinquenta e sete centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 

as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 110,57 (cento e dez reais 

e cinquenta e sete centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice 

INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43do STJ), 

ou seja, a data de vencimento da dívida (13/11/2017). Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta 

a condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 01 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) 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: 1017079-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIALDO NOBREGA CARVALHO (REQUERENTE)

PRISCILLA ANA VAZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE PROCESSO NÚMERO: 

1017079-25.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: GENIALDO NOBREGA 

CARVALHO PARTE AUTORA: PRISCILLA ANA VAZ DE PAULA PARTE RÉ: 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA SENTENÇA 1. Síntese dos 

Fatos Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Alegou a 

parte autora que adquiriu em 04.12.2018 um aparelho celular da marca 

SAMSUNG, modelo GALAXY J6, 32GB, pelo valor de R$ 1.049,00 (mil e 

quarenta e nove reais), afirmou que após algum tempo de uso os defeitos 

surgiram, sendo então encaminhado à assistência técnica por duas 

vezes, sem solucionar os problemas, sendo então substituído por duas 

vezes, inclusive por outro modelo, que também apresentaram problemas, e 

mesmo depois de trocas de informações, e-mails, protocolos de 

atendimento, a Requerida não disponibilizou mais qualquer outra alternativa 

aos demandantes. A parte ré se opôs aos fatos 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. Revelia A parte autora requereu o 

reconhecimento dos efeitos da revelia em face da parte requerida, todavia 

não merece amparo a pretensão, na medida que a ré foi citada em 

09/12/2019, a audiência de conciliação foi realizada no dia 10/12/2019, 

assim vislumbra-se que a ré não foi citada com antecedência mínima para 

comparecer ao ato. Isso porque o art. 334 do CPC dispõe que o réu deve 

ser citado com pelo menos vinte dias de antecedência da audiência de 

conciliação. Ressalta-se que o prazo previsto do CPC deve ser aplicado, 

porquanto a Lei n. 9099/95 é omissa neste ponto. Do mesmo modo, diante 

da ausência da parte requerida em audiência o prazo para apresentar a 

contestação não pode lhe vincular, em razão do desrespeito a legislação 

supra. Sendo assim, inexiste revelia bem como a contestação deve ser 

analisada. Visando atender a simplicidade, economia processual e a 

celeridade que rege o procedimento da Lei 9.099/95, deixo de designar 

nova audiência de conciliação, posto que as partes são aptas para a 

qualquer momento transacionar. 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 Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da 

existência de vício no produto e no serviço. Denota-se que para provar o 

fato constitutivo do seu direito a parte autora apresentou notas fiscais, 

ordem de serviços e e-mails, as respectivas provas são suficientes para 

atestar a veracidade dos fatos narrados na inicial. Assim, a alegação da 

ré quanto a inexistência de provas quanto ao encaminhamento do 

aparelho à assistência técnica não condiz com a realidade. Visto que foi 

provado que os consumidores percorreram longo caminho para a 

reparação do produto, o aparelho celular por diversas vezes apresentou 

vícios e por mais de três vezes o consumidor solicitou a reparação dentro 

do prazo legal. Ou seja, a ré não apresentou nenhuma excludente de 

responsabilidade hábil para afastar o seu dever de reparar os 

consumidores. Pontua-se que a ré deixou de contestar todo acervo 

probatório juntado que comprovam as reclamações, protocolos e ordens 

de serviços. Comprovou-se inclusive que em uma das ordens de serviço o 

produto não foi entregue conforme o prazo de trinta dias previsto no 

diploma do consumidor, observa-se que 15/05/2019 a parte autora levou o 

celular à assistência técnica, mas o aparelho somente lhe foi devolvido no 

dia 17/06/2019 Denota-se que a parte autora foi à assistência técnica mais 

de três vezes. No aparelho Samsung M30 a requerida teve acesso remoto 

ao aparelho, onde constou problemas no software, não é razoável impor 

novamente ao consumidor mais uma espera de trinta dias sendo que a 

requerida já aferiu o problema e não resolveu o impasse no prazo em trinta 

dias, conforme os protocolos n. 21893809 do dia 24/07 e n. 1160539429 

do dia 12/09 (Id. Num. 25978824 - Pág. 1). Sendo assim, a consumidora 

faz jus ao um novo aparelho, nos termos do art. 18. § 1°, I do CDC. 

Oportuno salientar que o Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria 

do Risco do Empreendimento, consagrando-a para ao fornecimento do 

produto e para a prestação de serviços, segunda a qual todo aquele que 

se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Ressalta-se que a ré ao 

deixar de solucionar o vício no produto comete ato ilícito, pois desrespeita 

o direito do consumidor, o artigo 186 do Código Civil consagra: “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.”. Compete à parte ré agir com a diligência necessária a impedir a 

má prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos 

seus clientes e terceiros de boa-fé. Nesse passo, é direito básico do 

consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Pontua-se que na 

atualidade o smartphone tornou-se um produto essencial que facilita a vida 

do consumidor, facilita o acesso aos familiares e colabora com o campo 

profissional, no caso desde 07/03/2019 a parte autora vem suportando 

falhas no produto e falhas na assistência técnica, porquanto a cada nova 

reparação o produto apresentava novo problema. Sendo assim, não há 

dúvidas de que a conduta da ré provocou transtornos e dissabores na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Nesse trilhar: "A 

demora excessiva na reparação de vício constatado no produto configura 

dano moral, passível de indenização. Não se cuida de indenização por 

mero aborrecimento. Há, sem dúvida, violação à justa expectativa do 

consumidor de usar telefone novo, bem essencial na sociedade 

contemporânea, o que só não foi possível em razão da desídia das rés em 

reparar o vício. (TJ-SP - APL: 00001319520158260374 SP 

0000131-95.2015.8.26.0374, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 04/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/04/2017).” No mesmo sentido: "É certo que no mundo 

contemporâneo em que vivemos, o produto adquirido, um smartphone, 

tornou-se essencial no cotidiano da maioria das pessoas, representando 

ferramenta básica em toda espécie de comunicação, consulta e 

execução, tanto de tarefas acadêmicas e/ou profissionais, quanto na 

função de lazer, permitindo ao cidadão estar conectado com o mundo, e a 

sua privação, quando já adquirido, provoca constrangimentos e 

sentimentos de impotência. Circunstâncias do caso concreto, que devem 

servir de parâmetro à fixação da verba indenizatória, cujo arbitramento 

deve adequar-se ao fato e respectivos danos. Inversão dos ônus da 

sucumbência.  Provimento do recurso.  (TJ-RJ -  APL: 

00000686520188190049 RIO DE JANEIRO SANTA MARIA MADALENA 

VARA UNICA, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de 

Julgamento: 04/12/2018, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).” Ademais, 

o dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. 3. DISPOSITIVO Em face do 

exposto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, PARA: 1. CONDENAR a ré a entregar um novo aparelho 

celular da marca Samsung, modelo M30, a parte autora, no prazo de 48 

horas, contados a partir da intimação desta sentença, a qual deve ser 

feita diretamente no endereço da empresa, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00; 2. 

CONDENAR a 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 da citação; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 
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CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma 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: 1017973-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017973-98.2019.8.11.0002 Reclamante: Carolina Barros 

Reclamada: SKY Brasil Serviços Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: 

- Da necessária retificação do polo passivo: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou a existência de um erro material no que concerne ao polo 

passivo da lide. Segundo a Ré, a empresa “Sky Brasil Serviços Ltda.” foi 

incorporada pela empresa “Sky Serviços de Banda Larga Ltda.” 

(incorporação aprovada em Assembleia Geral realizada na data de 

09/01/2017), razão pela qual, postulou para que fosse devidamente 

retificado o polo passivo da demanda. Diante dos sucintos 

esclarecimentos, bem como, considerando os documentos 

representativos colacionados aos autos pela Reclamada e ainda, a 

ausência de qualquer prejuízo à pessoa da Reclamante, DEFIRO o pleito de 

retificação do polo passivo. - Da inexistência de pretensão resistida: Por 

fim, a Reclamada alegou como preliminar que a Reclamante não obteve 

sucesso em apresentar provas de que chegou a buscar a solução 

administrativa do problema noticiado na exordial. Desta forma, a 

Demandada postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a 

inicial, no sentido de demonstrar a prévia tentativa de solucionar o ocorrido 

por intermédio do site “www.consumidor.gov.br”, sob pena de 

indeferimento de sua manifestação por falta de interesse de agir. Com a 

devida vênia aos argumentos apresentados pela empresa Ré, tenho que 

os mesmos não comportam acolhimento. A meu ver, haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para 

análise do direito do interessado, independentemente de eventual 

diligência administrativa (até porque não se trata de um requisito prévio 

para o ajuizamento de qualquer demanda) ou ainda, de qual venha a ser o 

pronunciamento do juízo (procedência ou improcedência). Logo, se a 

Reclamante sustenta que houve uma suspensão indevida do sinal da TV à 

cabo, bem como, que lhe foi direcionada a cobrança de valores diversos 

do que havia sido pactuado, entendo que a consumidora detém não só o 

interesse, como também, a legitimidade para reivindicar a tutela 

jurisdicional (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que possuía um 

contrato (Sky TV) com a Reclamada, no entanto, por estar insatisfeita com 

a programação, cancelou os serviços em julho/2019. A Autora relatou 

que, em setembro/2019, celebrou um novo contrato com a Reclamada 

(com uma programação maior), bem como, que o valor da mensalidade 

seria o mesmo do contrato anterior (R$ 86,90) até “2020” e ainda, que o 

vencimento das faturas ocorreria todo o dia 28. A Postulante destacou 

que, em outubro/2019, foi surpreendida com o corte do sinal de sua TV e, 

ao contatar a Ré para esclarecimentos, foi informada que a sua fatura 

havia vencido no dia 04/10, bem como, que subsistia um débito no 

montante de R$ 240,90. A Reclamante frisou que, ao questionar o valor 

cobrado, a Ré teria reconhecido o equívoco e ainda, gerado uma nova 

fatura de R$ 165,00. Por entender que o corte do sinal, bem como, a 

cobrança dos valores supracitados lhe proporcionou prejuízos de ordem 

moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a 

existência de vínculo entre as partes, bem como, esclareceu que a 

habilitação dos serviços ocorreu em março/2019 e ainda, que o contrato 

se encontra ativo e em cobrança. A empresa Ré destacou que a Autora 

não apresentou provas acerca das cobranças que alega ter recebido, 

tampouco qualquer evidência de que lhe está sendo cobrado um valor 

diverso do contratado. A Postulada defendeu não ter praticado qualquer 

ato ilícito, bem como, informou que a Reclamante realiza o pagamento de 

suas faturas com diversos dias de atraso (acarretando cobrança de 

juros, multa, taxa de reconexão, etc.) e ainda, destacou que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 26375939 que, em consonância 

com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do 

ônus da prova em favor da Reclamante. Todavia, convém alvitrar à 

Demandante que, não obstante se trate de um direito básico inerente à 

pessoa de todo e qualquer consumidor, a inversão do ônus da prova não 

deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da 

obrigação de apresentar ao juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse 

sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRO: 

“Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental anexado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Reza o artigo 373, I, do CPC/2015 que: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ”. A meu ver, as considerações iniciais não detêm nenhuma 

verossimilhança, pois, apesar de ter mencionado que, em julho/2019, 

cancelou os serviços junto à empresa Ré (por suposto descontentamento 

com a programação do seu plano), a Reclamante não apresentou 

absolutamente nenhuma prova (como por exemplo um simples protocolo 

de atendimento) de suas considerações. Ademais, embora a Autora tenha 

ventilado que, em setembro/2019, celebrou um “novo” contrato com a 

empresa Reclamada, mais uma vez tais argumentos não fugiram da esfera 

das meras alegações. Ainda que a Postulante tenha instruído a inicial com 

algumas mensagens capturadas de seu smartphone, tenho que as 

mesmas não representam a formalização de qualquer “novo” contrato, 

pois, da simples leitura do conteúdo de tais mensagens, verifica-se que na 

verdade as mesmas fazem referência a uma finalização de “proposta”, 

não havendo menção à grade de canais ou ainda, principalmente, do valor 

de eventuais mensalidades. Como se não bastasse, a Autora não se 

dignou a apresentar quaisquer faturas de cobrança emitidas pela empresa 

Reclamada, o que, definitivamente, não só compromete o reconhecimento 

de qualquer cobrança irregular, como também, demonstra que a presente 

lide não passa de uma aventura jurídica. Por outro lado, extrai-se das telas 

sistêmicas (cuja idoneidade somente está sendo levada em consideração 

por este juízo em decorrência do incontroverso vínculo existente entre as 

partes) apresentadas pela Reclamada que, desde agosto/2019, a 

Reclamante não promove o regular pagamento das faturas de cobrança 

emitidas pela Reclamada, as quais, concatenadas à inexistência de provas 

de que o vínculo chegou a ser rescindido em julho/2019, apenas confere 

credibilidade à tese defensiva. Com o protocolo da contestação, entendo 

que cabia à Reclamante refutar pontualmente todos os argumentos 

consignados na contestação, ônus este do qual não se desincumbiu. Data 

máxima vênia à impugnação protocolada nos presentes autos, entendo 

que foram ventiladas não só considerações genéricas, como também, 

totalmente inócuas para comprometer a credibilidade da tese defensiva. 
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Ainda que a Demandante tenha apresentado algumas mensagens de 

cobrança, o fato é que a consumidora mais uma vez quedou-se silente em 

apresentar um histórico das faturas emitidas pela empresa Ré e, 

principalmente, os comprovantes de pagamentos de suas dívidas, razão 

pela qual, reitero que a tese inicial não possui nenhuma credibilidade. 

Portanto, não tendo a Reclamante apresentado qualquer prova de que 

chegou a cancelar os serviços da Ré em julho/2019, bem como, que a 

mesma promoveu o regular pagamento de suas mensalidades (a partir de 

agosto/2019) ou ainda, que foi contratado qualquer novo plano 

(relacionado aos serviços de TV por assinatura), entendo que a 

suspensão do sinal da TV em 10/2019 e as cobranças realizadas pela 

empresa Ré refletiram apenas o regular exercício do seu direito de 

credora, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(artigo 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de 

qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). A fim de respaldar toda a 

sucinta fundamentação exarada no presente decisum, seguem abaixo, por 

analogia, algumas jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. CORTE DE SINAL POR FALTA DE 

PAGAMENTO. Ausência de comprovação da quitação do débito 

mencionado na inicial. Exercício regular de direito. Ausência de 

comprovação de ato ilícito. Decisão mantida. (...). RECURSO DO AUTOR 

NÃO PROVIDO, com observação. (TJ-SP - APL: 10007355220168260035 

SP 1000735-52.2016.8.26.0035, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data 

de Julgamento: 31/10/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2018).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TV POR ASSINATURA. SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. HONORÁRIOS 

RECURSAIS EM FAVOR DA APELADA. TRABALHO ADICIONAL 

REALIZADO. 1. Ausente prova de adimplemento da confissão de dívida, a 

suspensão da prestação de serviços decorre de exercício regular de 

direito do prestador, nos termos do art. 188, inc. I, do CC. 2. Sem a 

demonstração do ato ilícito da ré, descabe a sua condenação ao 

pagamento de indenização por dano material ou moral, bem como quanto 

ao restabelecimento do serviço, de modo que mantida a sentença de 

improcedência. 3. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70071363709 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 

17/11/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/11/2016).”. (Destaquei). Por derradeiro, não tendo a 

Reclamante se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do seu direito (em flagrante desrespeito ao 

artigo 373, I, do CPC/2015), tenho que outro caminho não há a ser trilhado 

por este juízo, senão refutar as pretensões indenizatórias (dano moral e 

material) insertas na exordial. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 

a preliminar arguida (pretensão resistida/interesse de agir) e, no tocante 

ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, 

REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 26375939 e, por fim, 

DETERMINO à Secretaria deste juízo para promover a retificação do polo 

passivo da lide junto ao sistema PJE, a fim de fazer figurar como Ré a 

empresa “SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.” (CNPJ: 

00.497.373/0001-10). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Várzea Grande - MT, 03 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1006259-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

DONISETE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY DA SILVA FORTES (REQUERIDO)

PAULA BORGES SOLANO FORTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1006259-44.2019.8.11.0002 Reclamantes: Donisete Alves da 

Silva (1º Reclamante) e Tatiane Cristina da Silva (2ª Reclamante) 

Reclamados: Paula Borges Solano Fortes (1ª Reclamada) e Joacy da Silva 

Fortes (2º Reclamado) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Da ilegitimidade ativa e da ilegitimidade passiva: 

Preliminarmente, a 1ª Reclamada sustentou que a Sra. Tatiane Cristina da 

Silva (2ª Reclamante) não detém legitimidade para figurar no polo ativo da 

lide, pois, a mesma não figura como contratante dos “Serviços de Buffet” 

(mas, tão somente, o Sr. Donisete Alves da Silva). Além disso, a 1ª Ré 

destacou que o 2º Réu (Sr. Joacy da Silva Fortes) nunca entabulou 

qualquer contrato com o 1ª Reclamante, razão pela qual, entende que 

àquele não deve figurar no polo passivo da presente lide, devendo o 

processo ser extinto sem a resolução do mérito. Com a devida vênia às 

considerações supracitadas, entendo que as mesmas devem ser 

refutadas. No tocante à alegada ilegitimidade ativa da 2ª Reclamante, tenho 

que os argumentos ventilados na contestação não possuem nenhuma 

credibilidade, pois, apesar de a Sra. Tatiane Cristina da Silva realmente 

não ostentar formalmente a condição de contratante (nos termos do 

contrato de prestação de serviços apresentado nos autos), não há como 

ignorar o fato de que a mesma é beneficiária direta dos serviços dos 

Reclamados, especialmente por tratar-se da noiva que, juntamente com o 

1º Autor, estava patrocinando o evento. Já no que se refere à alegada 

ilegitimidade passiva do 2º Demandado (Sr. Joacy da Silva Fortes), 

entendo que as considerações defensivas igualmente devem ser 

rejeitadas, pois, o cheque outrora emitido pelo 1º Reclamante (para fins de 

pagamento do serviço contratado) foi depositado justamente na conta 

corrente do 2º Reclamado, ou seja, o beneficiário do título posteriormente 

sustado. Logo, tendo em vista que os Reclamados formularam um pedido 

contraposto que compreende não só penalidades contratuais, como 

também, o pagamento do cheque “sustado”, me parece um tanto óbvio que 

o 2º Reclamado deve figurar no polo passivo. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas. Do mérito: Os Reclamantes esclareceram na petição 

inicial terem planejado o seu casamento, bem como, que na data de 

17/04/2019, pactuaram junto aos Réus um contrato de “Serviços de 

Cerimonial e Buffet”, tendo ficado acordado o pagamento da importância 

de R$ 10.900,00. Os Autores informaram ter realizado o pagamento do 

valor de R$ 7.000,00 em 07/05/2019, bem como, R$ 900,00 em 17/05/2019 

e ainda, informaram que em 23/05/2019 foi emitido um cheque “pré-datado” 

de R$ 3.000,00 (cujo vencimento estava programado para o dia 

23/06/2019). Os Postulantes alegaram que no dia do casamento 

(23/05/2019) ocorreram inúmeras falhas (as quais lhe foram relatadas 

posteriormente, mediante mensagens e arquivos de áudio, por 

convidados), dentre elas: os convidados somente começaram a ser 

servidos a partir das 21h30min (sendo que os serviços do cerimonial 

deveriam iniciar às 20h); os convidados teriam sido destratados por 

garçons; a comida servida foi inferior à contratada; não teria sido servido 

bolo em algumas mesas; faltou refrigerante, etc. Os Reclamantes 

informaram que, apesar da frustração proveniente dos referidos 

acontecimentos, optaram por tratar do assunto em outra oportunidade, 

pois, gostariam de aproveitar o que ainda restava da noite. Os Autores 

destacaram que a finalização do casamento ocorreu pontualmente, no 

entanto, os Reclamados não teriam fornecido a lista de convidados ou os 

convites individuais para conferência de quantas pessoas compareceram 

no local. Os Reclamantes frisaram que, na data de 10/06/2019, após 

retornarem da lua de mel, enviaram aos Réus um e-mail para tratar do 

assunto, todavia, não houve qualquer resposta formal acerca do ocorrido, 

motivo pelo qual, não só registraram um Boletim de Ocorrências, como 

também, sustaram o cheque anteriormente emitido por desacordo 

comercial (o qual, posteriormente, foi levado a protesto pelos Réus). Por 
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entender que os fatos acima mencionados lhes proporcionaram prejuízos 

de ordem moral e material, os Reclamantes ingressaram com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, os 

Reclamados sustentaram que as reclamações ventiladas pelos 

Reclamantes não possuem fundamento, pois, foi servida a comida nos 

termos contratados (rocambole com fraldinha e penne com camarão); 

sobrou bolo (destacando que a mãe da noiva/reclamante também levou 

para casa) e refrigerante; não foi fundamentada qual grosseria existiu por 

parte dos funcionários; não foram apresentados os arquivos de áudio 

correspondentes às reclamações dos convidados. Os Postulados 

esclareceram que a demora para o início da festa ocorreu por culpa dos 

próprios Reclamantes, pois, os mesmos chegaram na festa para a 

cerimônia religiosa apenas após as 22h, tanto é que o cerimonial contatou 

o noivo às 21h38min para alertá-lo. Os Réus reconheceram que os 

convidados estavam impacientes, no entanto, informaram que os mesmos 

receberam água e todo o tratamento devido. Além disso, os Demandados 

alegaram que, no final da festa, os Reclamante agradeceram o Cerimonial, 

elogiando os serviços e o jantar, ou seja, saíram satisfeitos. Os 

Reclamados destacaram que o Reclamante/noivo não realizava os 

pagamentos conforme combinado (o qual haveria de ser realizado com 07 

dias de antecedência do evento), bem como, que no dia da festa disse 

que não tinha o restante do valor combinado (R$ 3.000,00), tanto é que 

emitiu um cheque para mais 30 dias que, posteriormente, foi sustado. Os 

Reclamados teceram algumas considerações acerca da impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como, que cumpriu as obrigações 

contratadas e ainda, que os Reclamantes litigam de má-fé, pois, não 

bastassem não terem realizado o pagamento devido, ainda querem ser 

indenizados por danos morais. Com amparo nos referidos argumentos, os 

Reclamados pugnaram pela improcedência da lide e ainda, como pedido 

contraposto, para que os Reclamante fossem condenados ao pagamento 

do valor correspondente ao cheque sustado e ainda, da multa 

contratualmente prevista. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, DEFIRO em favor dos Reclamantes a almejada inversão do 

ônus da prova. Todavia, convém alvitrar aos Demandantes que, não 

obstante se trate de um direito básico inerente à pessoa de todo e 

qualquer consumidor, a inversão do ônus da prova não deve ser 

interpretada de forma absoluta, a ponto de lhes eximir da obrigação de 

apresentar ao juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRO: “Apelação cível. Danos 

materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da 

prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A benesse 

prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão 

do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com 

ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de trazer, 

conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha condições de 

produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de existência do 

fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 00038103020158220014 RO 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). In casu, como não haviam elementos probantes suficientes 

para o devido esclarecimento dos fatos, bem como, em respeito ao pedido 

formulado pelos Reclamados tanto em sessão conciliatória quanto em 

sede de contestação, este juízo entendeu ser prudente designar uma 

audiência de instrução e julgamento. Destaca-se que, na referida 

solenidade de instrução foram tomados os depoimentos de todos os 

litigantes, bem como, realizada a oitiva das testemunhas dos Reclamantes 

(Sra. Edna de Oliveira; Sra. Valéria Lenert e Sra. Andressa Fernanda) e 

ainda, daquelas arroladas pelos Reclamados (Sr. Douglas Pereira e Sr. 

Eliseu de Oliveira). Como os arquivos de áudio correspondentes aos 

mencionados depoimentos se encontram devidamente vinculados no 

sistema PJE (ou seja, estão acessíveis a qualquer uma das partes), 

entendo ser prescindível promover a degravação dos mesmos. Pois bem, 

após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, 

bem como, atento às provas protocoladas nos autos e ainda, 

principalmente, tendo em vista os depoimentos tomados em audiência de 

instrução e julgamento, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Primeiramente, não obstante a irresignação dos 

Reclamantes no tocante ao fato dos convidados começarem a ser 

serviços a partir das 21h30min, tenho que a mesma não detém nenhum 

fundamento. A princípio, a simples leitura do instrumento firmado entre as 

partes induziria este juízo a acreditar que houve uma violação contratual 

por parte dos Reclamados, pois, a cláusula 5ª preconizava o início dos 

serviços às 20h00min. No entanto, consoante restou evidenciado pelos 

depoimentos tomados em audiência de instrução, no espaço destinado ao 

baile seria realizada uma cerimônia religiosa preliminar (fato este 

convenientemente omitido pelos Reclamantes na exordial) para, somente 

então, ser dado início ao serviço relacionado ao buffet. Extrai-se dos 

depoimentos tomados em audiência que tanto a testemunha “Andressa” 

quanto a testemunha “Valéria” (ambas arroladas pelos Reclamantes) e 

ainda, a testemunha “Douglas” (ou seja, o fotógrafo que acompanhou os 

noivos durante a noite) reconheceram que os noivos chegaram no local 

após as 22h00min, o que, por si só, não só confere verossimilhança às 

considerações defensivas, no sentido de que toda programação do 

cerimonial foi prejudicada pelo irrefutável atraso ocasionado pelos 

Postulantes, como também, isenta os Reclamados de qualquer 

responsabilidade (artigo 14, § 3º, II, do CDC). No que diz respeito à 

alegação dos Reclamantes de que alguns convidados teriam sido 

“destratados” pelos garçons, entendo que tal fato não restou devidamente 

comprovado nos autos, mas, tão somente, uma pequena demora no 

atendimento (conforme depoimento das testemunhas “Edna” e “Valéria”). 

Já no tocante à alegação de que teria sido servida uma comida “inferior” 

aquela contratada, entendo que a mesma igualmente não possui 

credibilidade, pois, os Reclamados comprovaram documentalmente não só 

a aquisição da “fraldinha”, como também, de que o “pene cremoso ao 

camarão” estava disposto na mesa em que o jantar iria ser servido 

(bastando uma mera análise dos registros fotográficos apresentados por 

ambas as partes, os quais foram apenas capturados por ângulos 

distintos). Embora as testemunhas arroladas pelos Autores tenham 

mencionado que a comida servida no casamento não atendeu às 

expectativas, chamou a atenção deste juízo que o Sr. Douglas 

(testemunha arrolada pelos Réus), ou seja, o fotógrafo que acompanhou 

os Autores boa parte do evento, apesar de ter provado a comida apenas 

às 01h00min (possivelmente após todos os demais convidados), achou a 

mesma “gostosa”, chegando inclusive a reconhecer que havia um sistema 

para manter a comida aquecida. A meu ver, as evidências supracitadas 

retiraram o alicerce da insatisfação inicial, não havendo como ser 

reconhecida qualquer falha ou violação contratual por parte dos 

Reclamados. Acerca da alegação de que não teria sido servido bolo em 

algumas mesas, bem como, que teria faltado refrigerante, entendo que tais 

considerações igualmente não foram devidamente comprovadas, pois, não 

foi arrolada nenhuma testemunha que não chegou a ser devidamente 

servida (destacando que, enquanto a testemunha Valéria reconheceu em 

seu depoimento que não chegou a comer o bolo porque saiu antes do 

local, a testemunha Edna reconheceu ter comido bolo e doces) ou que 

teria se queixado da falta de bebidas. Com respaldo em toda a 

fundamentação acima mencionada, tenho plena convicção de que não há 

como ser reconhecida qualquer infração contratual por parte dos 

Reclamados, o que, por corolário lógico, afasta qualquer possibilidade de 

ser proporcionada guarida à pretensão dos Autores em perceber valores 

a título de “multa contratual”. - Do dano moral: No que tange à pretensão 

dos Autores em serem indenizados a título de danos morais, tenho que a 

mesma deve ser igualmente rechaçada. Inicialmente, oportuno reiterar que 

não houve nenhuma infração do contrato pelos Demandados, o que, por si 

só, descaracteriza qualquer responsabilização civil. Ademais, extrai-se do 

depoimento prestado pela Reclamante que, no dia dos fatos, não foi 

registrada nenhuma ocorrência (reclamação ou queixa de convidados) 

que, porventura, poderia vir a comprometer a celebração do casamento. 

Isso porque, conforme reconhecido pela própria Reclamante, somente 

após ter retornado da lua de mel passou a receber reclamações por parte 

dos convidados. Chamou a atenção deste juízo que, segundo a 

Reclamante, de 90 (noventa) convidados que estavam em sua festa, 85 

(oitenta e cinco) pessoas apresentaram alguma reclamação por intermédio 

de mensagens e áudios de WhatsApp. Data máxima vênia à 

surpreendente alegação supracitada (pois, de forma muito “educada”, 

quase 100% dos convidados teriam se mantido silentes durante a festa 

para, supostamente, após a realização do evento, atormentarem os 

Autores com reclamações), o fato é que a mesma não restou minimamente 

comprovada, pois, a inicial não foi instruída com absolutamente nenhuma 

prova das famigeradas reclamações (não se prestando o e-mail unilateral 

dos Demandantes a tal mister). Já no que diz respeito ao protesto de título 

noticiado pelos Postulantes (conforme manifestação e documentos 

vinculados ao Id. nº 21399907), entendo que não há como ser 

reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade por parte dos 

Reclamados. A meu ver, os Reclamantes assumiram perigosamente o 
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risco de sustar o cheque outrora emitido por suposto desacordo 

comercial, não só porque, nos termos do contrato firmado entre as partes, 

no dia do evento o valor avençado já deveria se encontrar totalmente 

adimplido, mas também, consoante restou evidenciado pela presente 

demanda, porque não houve nenhum desrespeito das cláusulas 

contratuais por parte dos Reclamados. Logo, tendo em vista que, apesar 

de os serviços contratados terem sido devidamente prestados, os 

Reclamados deixaram de perceber os valores nos termos combinados, 

tenho que os Réus apenas exerceram o regular direito de cobrança, não 

havendo de se falar em prática de ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil) 

ou ainda, como contemplar a existência de danos morais indenizáveis. - 

Da litigância de má-fé: De forma diversa do que quiseram fazer prevalecer 

os Reclamados, entendo que não há como ser reconhecida qualquer 

má-fé por parte dos Reclamantes, pois, estes apenas não se 

desincumbiram do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos 

do direito perseguido (estando em total dissonância com os preceitos do 

artigo 373, I, do CPC/2015). - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no 

que concerne ao pedido contraposto formulado pelos Reclamados, 

entendo que o mesmo comporta deferimento, no entanto, com algumas 

ressalvas. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Primeiramente, restando incontroversa a situação de inadimplemento em 

que se encontram os Reclamantes (tanto é que os mesmos sustaram, a 

meu ver de forma totalmente injustificada, o pagamento do título de crédito 

outrora emitido em favor dos Reclamados), entendo que assiste aos Réus 

o direito de reivindicar o pagamento da importância restante, qual seja R$ 

3.000,00 (três mil reais). Embora a relação existente entre as partes tenha 

sido firmada mediante um instrumento contratual, não se pode olvidar que 

o vínculo em questão igualmente reflete uma relação de consumo, sendo 

vedado aos fornecedores exigir dos consumidores uma vantagem 

manifestamente excessiva (artigo 39, V, do CDC). A meu ver, as cláusulas 

12 e 15 insertas no instrumento contratual firmado entre as partes 

configuram verdadeiro “bis in idem”, pois, punem os contratantes (em 

percen tua is  d i s t i n tos )  p ra t i camente  pe lo  mesmo fa to 

(inadimplemento/infração contratual), motivo pelo qual, nos termos do 

diploma consumerista, tenho que as disposições relacionadas a 40% de 

multa e juros de mora à razão de 6% ao mês são nulas de pleno direito 

(artigo 51, IV, do CDC). Destarte, considerando ainda o fato de que os 

Reclamantes não foram submetidos a qualquer ação específica de 

cobrança (não havendo como conferir guarida à cobrança de 20% a título 

de honorários), tenho que assiste aos Reclamados o direito de reaver 

apenas o pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser 

devidamente corrigida, bem como, com incidência de juros legais de 1% 

(um por cento ao mês) e ainda, uma multa pecuniária de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da pendência. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, 

nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado 

pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO solidariamente os 

Reclamantes ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir 

do efetivo prejuízo (súmula 43do STJ), ou seja, a data de vencimento da 

dívida (23/06/2019) e ainda, com incidência de uma multa pecuniária de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigo 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

04 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) 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: 1017972-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017972-16.2019.8.11.0002 Reclamante: Adriana Rodrigues 

Farias Reclamada: Energisa S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, não obstante a Reclamada, tanto em sessão conciliatória quanto 

em sede de contestação, tenha postulado pela designação de uma 

audiência de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar à mesma 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os 

documentos colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar 

este juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de 

ser produzida qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta 

fundamentação acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir 

sobre a necessidade ou não de sua produção. Cerceamento de defesa 

que não se verifica. 2. Caso em que a ré logrou demonstrar a correção 

dos valores pagos, não comprovando a parte autora a incorreção da 

quitação administrativa. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. Fundamento e decido. A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra a prazo, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de supostas dívidas 

representadas pelo valor total de R$ 323,57. No entanto, a Autora 

esclareceu que não é a legítima devedora dos débitos que lhe estão sendo 

cobrados, motivo pelo qual, acredita que as inserções creditícias são 

indevidas. Por entender que os referidos fatos lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada arguiu as 

preliminares de ausência de comprovante de restrição (extrato original 

obtido diretamente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito), bem como, 

incompetência territorial e ainda, sustentou como matéria prejudicial de 

mérito que a pretensão indenizatória da Reclamante se encontra prescrita. 

No tocante ao mérito da defesa, a Reclamada defendeu que, em 

decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de credora, não havendo de se falar em danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos argumentos supracitados, a Ré pugnou 

pela improcedência da lide. Oportuno registrar inicialmente que, consoante 

entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é 

obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já 

tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). Consigna-se que o posicionamento 

supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis Tribunais de Justiça 

pátrios, conforme jurisprudência que segue abaixo colacionada: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE 

EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. 

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - 
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Ademais, o juiz não está obrigado a analisar individualmente as alegações 

das partes, muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, 

como decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 

não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes 

para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, 

mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob 

seu julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70078900792, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental anexado aos autos, tenho que a 

prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela Reclamada reivindica o 

acolhimento deste juízo. Extrai-se do comprovante de restrição vinculado à 

exordial que, na data de 11/12/2015, a Reclamante teve o seu nome 

inserido nos cadastros de proteção ao crédito a pedido da Reclamada, em 

razão do inadimplemento de supostas dívidas vencidas no período 

compreendido entre dezembro/2014 e julho/2015. No entanto, de suma 

relevância consignar que, da exegese da explanação inaugural, a 

Reclamante não esclareceu minimamente qual a data exata em que tomou 

conhecimento das restrições, limitando-se a ventilar apenas 

considerações genéricas. Reza o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil que: 

“Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de reparação 

civil; ”. Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas na data 

de 21/11/2019, ou seja, após o decurso do prazo prescricional trienal 

previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, bem como, não tendo a 

Postulante indicado de forma precisa qual foi a data em que tomou 

conhecimento das famigeradas negativações, adoto justamente a data de 

11/12/2015 como sendo àquela em que a mesma tomou conhecimento das 

restrições creditícias e, conseguintemente, contemplo o entendimento de 

que a pretensão indenizatória a título de danos morais, de fato, foi 

alcançada pela prescrição. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

supracitada, seguem colacionadas, por analogia, algumas jurisprudências 

pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, V, CC – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do CDC somente se 

aplica nas hipóteses de responsabilidade de danos decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. No caso de inscrição indevida em órgão de 

proteção ao crédito, trata-se de relação extracontratual e, portanto, 

aplica-se o prazo trienal do art. 206, inciso V, do CC. Sentença que 

reconheceu a prescrição não merece reparos. Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -M S  -  A C :  0 8 2 5 0 9 0 3 7 2 0 1 8 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível).”. (Destaquei). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA 

DATA DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se 

de ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição 

indevida por alegado débito inexistente, incide o regramento estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo 

prescricional trienal, cujo termo inicial passa a contar da ciência do fato 

gerador, ou seja, da data da ciência da inscrição dita indevida. 2. Não 

havendo indicação precisa pelo autor de quando tomou ciência da 

negativação, tem-se que a data da sua efetivação, em 06/2011 (fl.19) 

deve ser adotada, restando prescrita, portanto, a pretensão. RECURSO 

DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006549422, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. (Destaquei). Outrossim, cumpre 

transcrever o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As 

razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da 

decisão agravada. 2. A falha na prestação de serviço em razão de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, mas ao 

previsto no Código Civil. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A simples 

menção a dispositivos legais desacompanhada da demonstração da 

respectiva efetiva violação atrai as disposições do verbete nº 284 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 RS 2015/0117982-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - 

QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por derradeiro, em não subsistindo 

dúvidas de que a pretensão da Reclamante se encontra prescrita (tanto é 

que a Autora sequer se deu ao trabalho de refutar a prejudicial de mérito 

em sede de impugnação), tenho que outro caminho não há a ser trilhado 

por este juízo, senão julgar extinto o presente feito. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, com amparo no artigo 487, II, do CPC/2015, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA RECLAMANTE e, consequentemente, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por 

fim, tendo em vista que as anotações restritivas foram efetivadas a pedido 

da “Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.”, DEFIRO o 

pedido de retificação do polo passivo formulado na contestação e, 

conseguintemente, DETERMINO que a Secretaria deste juízo promova a 

devida correção junto ao Sistema PJE, a fim de fazer figurar como Ré 

justamente a denominação “Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A.”. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 04 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1009991-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA JIMENEZ ROJAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1009991-33.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Lucia Jimenez 

Rojas Reclamada: Móveis Romera Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, considerando a revelia incorrida pela Reclamada, bem como, não 

tendo sido requerida a produção de quaisquer outras provas 

complementares, delibero por julgar antecipadamente a presente lide 

(artigo 355, II, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do Mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 19/02/2019, no intuito 

de conferir celeridade na venda de seus artesanatos, adquiriu junto à 

Reclamada um “Tablet” da marca Multilaser, se comprometendo ao 

pagamento de 05 prestações no valor de R$ 110,47 (totalizando o 

montante de R$ 552,35). No entanto, a Autora relatou que, em março/2019, 

ou seja, no mês seguinte à aquisição, o produto começou a apresentar 

problemas técnicos, motivo pelo qual, retornou ao estabelecimento da 

Reclamada. A Postulante relatou que, apesar de ter solicitado a devida 

assistência para o seu “Tablet”, a empresa Ré se esquivou em resolver o 

problema. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Extrai-se dos andamentos 

processuais que, não obstante tivesse comparecido (por intermédio de 

sua preposta) à sessão de conciliação realizada nos autos (Id. nº 

28211713), a Reclamada deixou transcorrer in albis o prazo para 
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protocolar a sua contestação. Preconiza a Súmula 11 da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Ademais, reza o artigo 344 

do Código de Processo Civil que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.”. (Destaquei). Concatenando os dispositivos 

legais supracitados à presente demanda, bem como, reitero, o fato da 

empresa Ré não ter apresentado a sua contestação (ainda que 

intempestivamente), aplico os efeitos da revelia e consequentemente, 

presumo como verdadeiras as explanações inaugurais. Da exegese dos 

documentos anexos à exordial, bem como, àqueles colacionados ao corpo 

da manifestação constante no Id. nº 22865490, verifica-se que a 

Reclamante comprovou não só ter adquirido um “Tablet” junto à Reclamada 

(conforme consta da Nota Fiscal), como também, que honrou todas as 

parcelas provenientes do seu financiamento (consoante boletos e 

comprovantes de pagamento). Ademais, segundo relatos apresentados 

pela Reclamante, o produto adquirido junto à Reclamada veio a apresentar 

problemas no mês de março/2019 (ou seja, logo no mês subsequente à 

sua aquisição) e, inobstante tivesse clamado pelo auxílio para solucionar o 

problema, a empresa Ré quedou-se inerte em atender aos anseios da 

consumidora (fazendo emergir patente falha na prestação dos seus 

serviços). A meu ver, não subsistem motivos para duvidar da idoneidade 

das considerações fáticas iniciais, pois, em decorrência da revelia 

incorrida pela Reclamada, as mesmas gozam de presunção de 

legitimidade. Dispõe o artigo 18, § 1º, I, II e III do Código do Consumidor que: 

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço.”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo supra ao caso em comento, bem como, tendo em vista que a 

Reclamada não apresentou nos presentes autos nenhuma prova de que 

chegou a providenciar o reparo do produto no prazo legal de 30 dias ou 

ainda, que o “Tablet” da consumidora não possuía nenhum vício passível 

de ensejar eventual conserto, entendo que assiste à Reclamante o direito 

de reivindicar a imediata devolução da importância outrora despendida 

pela aquisição do famigerado produto. No intuito de corroborar a sucinta 

fundamentação até então exarada neste decisum, segue transcrita, por 

analogia, uma jurisprudência oriunda do TJRS: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PERSIANAS INSTALADAS 

APRESENTANDO FRESTAS E ABERTURAS QUE NÃO SE PRESTAM PARA 

A FINALIDADE PRETENDIDA DE BARRAR A INCIDÊNCIA SOLAR. 

PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO. 

AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. FOTOGRAFIAS QUE SERVEM PARA 

DEMONSTRAR PROBLEMA NO PRODUTO. RÉU QUE NÃO LOGROU 

DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E FABRICANTE PELOS 

VÍCIOS DO PRODUTO, NA FORMA DO ART. 18 DO CDC. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007324106, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 12/12/2017).”. (Destaquei). Já no que diz respeito à pretensão 

da Reclamante em ser indenizada a título de danos morais, entendo que a 

mesma não comporta a guarida jurisdicional. A meu ver, inobstante a 

reprovável postura da Reclamada em não providenciar o conserto do 

produto no prazo legal previsto pelo diploma consumerista, o fato é que a 

Autora não apresentou provas mínimas de que foi submetida a algum 

constrangimento ou humilhação, ou seja, não teve violado nenhum dos 

atributos inerentes à sua personalidade. É de bom alvitre esclarecer à 

Reclamante que, embora se trate de um direito básico do consumidor, a 

inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC) não deve ser 

interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de 

apresentar provas acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 

373, I, do CPC/2015). In casu, reitero que a Reclamante não apresentou 

absolutamente nenhuma prova no intuito de comprovar o suposto abalo 

moral sofrido ou mesmo eventual desvio produtivo (tanto é que não 

comprovou ter formalizado qualquer reclamação junto ao PROCON), motivo 

pelo qual, não há como acolher sua pretensão indenizatória. Data máxima 

vênia a irresignação da Demandante, tenho que a situação narrada pela 

mesma não extrapolou a esfera de um mero dissabor ínsito a própria vida 

em sociedade, o qual, apesar de indesejável, não causa um abalo 

significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à 

indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto 

pelos mais triviais aborrecimentos. Visando reforçar toda a 

fundamentação supracitada, seguem colacionados, por analogia, alguns 

julgados contemplados pela jurisprudência pátria: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PRODUTO COM DEFEITO. NOTEBOOK. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE 

DANO EFETIVO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO RECORRENTE. 

SITUAÇÃO RELATADA QUE NÃO ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO 

DISSABOR. 1. A situação relatada nos autos não assumiu contornos 

extraordinários a ensejar condenação por danos morais, uma vez que não 

houve atentado à dignidade, honra, imagem ou integridade física e psíquica 

da autora. É absolutamente necessário averiguar a ocorrência de dano 

efetivo aos direitos da personalidade, sob pena de se banalizar o instituto, 

não se devendo confundir o mero aborrecimento, ocorrente no presente 

caso, com dano moral. Em verdade, a situação vivenciada pela recorrente 

é mero dissabor a que todos estamos sujeitos, uma vez que inseridos em 

uma sociedade de consumo. 2. Honorários advocatícios majorados em 

atenção ao art. 85, §§ 2º e 11º do NCPC APELO PROVIDO EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70073106478, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 27/07/2017).”. 

(Destaquei). “AÇÃO COMINATÓRIA. PRODUTO. SOFÁ. DEFEITO. 

SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL. I - Demonstrado por prova pericial e 

documental que o sofá adquirido pela autora apresentava defeitos, não 

sanados pela ré, julga-se procedente o pedido de substituição do produto, 

art. 18, § 1º, I, do CDC. II - A situação narrada nos autos não violou os 

direitos da personalidade da autora. Improcedente o pedido de indenização 

por danos morais. III - Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 

20140111143220 DF 0027151-78.2014.8.07.0001, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/06/2017, 6ª TURMA CÍVEL).”. 

(Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO - DEVOLUÇÃO DO 

VALOR PAGO DETERMINADA NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE OFENSA OU 

LESÃO À HONRA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO 

DISSABOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 

(...) II - A inércia da vendedora em solucionar o problema gerado por vício 

de produto, após a solicitação do consumidor, por si só, não dá azo à 

reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, 

imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor. III – 

(...). (TJ-MG - AC: 10000160397352001 MG, Relator: João Cancio, Data de 

Julgamento: 02/10/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL).”. 

(Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

materiais à Reclamante no valor de R$ 552,35 (quinhentos e cinquenta e 

dois reais e trinta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos contabilizados a partir da data correspondente à aquisição 

do produto (19/02/2019), não havendo de se falar em qualquer 

indenização a título de danos morais. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 04 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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 
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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: 1018793-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ZANELATI DE CUBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018793-20.2019.8.11.0002 Reclamante: Robson Zanelati de 

Cubas Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

incompetência absoluta do Juizado Especial: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que, não tendo o Reclamante se utilizado de qualquer meio de 

prova para confirmar a sua irresignação, revela-se necessária a 

realização de uma prova pericial técnica tanto no equipamento de medição 

quanto nas instalações elétricas da UC. No entanto, por entender que a 

complexidade da referida prova afasta a competência do Juizado Especial 

Cível para apreciação do feito, a Reclamada postulou para que o processo 

fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Não 

obstante as considerações ventiladas pela Reclamada, entendo que as 

mesmas não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, o acervo 

probatório protocolado nos autos já se revela suficiente para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade alguma de ser produzida qualquer prova adicional (seja ela 

documental, testemunhal ou ainda, pericial). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da carência de ação – Falta de interesse de agir: 

Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que em nenhum 

momento o Reclamante apontou qualquer irregularidade/ilegalidade quanto 

à prestação dos seus serviços, limitando-se apenas a discordar dos 

valores cobrados em suas faturas. Desta feita, por entender que o 

Reclamante não detém interesse de agir, a Reclamada pugnou para que o 

processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Com a devida vênia aos 

argumentos acima mencionados, tenho que os mesmos devem ser 

igualmente refutados. A meu ver, haverá o interesse processual de agir 

quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito 

do interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, se o Reclamante 

entende que lhe foram cobrados valores abusivos (os quais não refletem 

o seu “consumo real”) e ainda, que tal fato lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral e material, entendo que o mesmo possui não só o interesse, 

como também, a legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 

do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que detém a titularidade da UC nº 

6/233035-5, bem como, que o seu consumo médio de energia é 

representado por 115 kWh e ainda, que paga em média o valor de R$ 

90,00 (noventa reais). O Autor relatou que, nos meses de setembro a 

novembro/2017, foi surpreendido pela cobrança de valores abusivos (R$ 

161,37; R$ 241,28 e R$ 165,73, respectivamente), os quais acredita que 

não correspondem ao seu consumo real. O Postulante alegou que, não 

obstante tivesse formalizado uma reclamação administrativa junto à 

Reclamada, bem como, perante o PROCON, não obteve sucesso em 

resolver a questão amigavelmente, pois, segundo a Concessionária de 

Energia, não havia nenhuma irregularidade na Unidade Consumidora, 

tampouco nas cobranças realizadas. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que os 

faturamentos originados das faturas questionadas nos autos decorreram 

do efetivo consumo de energia do Reclamante (de acordo com a leitura 

realizada no medidor), não havendo nenhuma abusividade ou 

irregularidade. A Concessionária Ré teceu algumas considerações acerca 

da responsabilidade do cliente por suas instalações elétricas, bem como, 

sobre os fatores que podem ensejar um aumento no consumo de energia. 

Além disso, a Postulada defendeu que não se fazem presentes os 

requisitos necessários à reparação de danos morais e ainda, destacou a 

impossibilidade de devolução do valor cobrado. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, entendo que o direito não 

milita em favor das pretensões inaugurais. Inicialmente, no que se refere à 

pretensão do Reclamante em obter a declaração de nulidade das 

cobranças relacionadas aos meses de setembro a dezembro/2017 (nos 

valores de R$ 161,37; R$ 241,28; R$ 165,73 e R$ 174,38) e, 

consequentemente, o refaturamento das faturas que entende serem 

abusivas, tenho que a mesma não reivindica a guarida deste juízo. Da 

exegese do “Histórico de Consumo” apresentado pela Reclamada 

(documento anexo à contestação), verifica-se que os valores 

questionados pelo Reclamante realmente destoam daqueles que até então 

lhe vinham sendo cobrados. No entanto, inobstante a irresignação 

evidenciada pelo Demandante, o documento supracitado igualmente 

demonstrou que, no período debatido nos autos, o consumo de energia da 

UC nº 6/233035-5 foi consideravelmente superior se comparado aos 

meses anteriores. Ademais, não se pode olvidar que, segundo consta do 

referido “Histórico de Consumo” e ainda, das faturas de cobrança que 

instruíram a exordial, nos meses questionados pelo Reclamante a leitura 

do equipamento medidor da UC foi devidamente confirmada, o que, a meu 

ver, demonstra que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços 

da Concessionária de Energia (artigo 14, § 3º, I, do CDC) e ainda, que os 

consumos aferidos no aparelho de medição correspondem justamente ao 

que foi usufruído pelo Demandante. In casu, restando devidamente 

comprovado que houve registro de “Leitura confirmada”, bem como, que 

não havia nenhuma irregularidade maculando o equipamento medidor 

existente na UC (tanto é que tal fato foi levado ao conhecimento do Autor 

por intermédio de uma “Carta” e ainda, devidamente reforçado pela 

Reclamada nos autos da reclamação administrativa que tramitou perante o 

PROCON), entendo que o simples fato de ter sido apurado um aumento no 

consumo de energia não se revela motivo suficiente para atribuir qualquer 

irregularidade nas cobranças perpetradas pela Concessionária Ré, motivo 

pelo qual, reitero, a pretensão relacionada a nulidade das cobranças 

(período de setembro a dezembro/2017) e ainda, àquela correspondente 

ao ressarcimento de valores, não detém absolutamente nenhum 

fundamento, seja ela fático ou legal. Visando corroborar a sucinta 

fundamentação até então exarada no presente decisum, segue abaixo, 

por analogia, uma decisão colegiada proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO 

EXCESSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. As provas 

adunadas aos autos não comprova o fato constitutivo do direito autoral, 

nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Consumidor que não trouxe 

documentos aptos a demonstrar o alegado excesso de cobrança. 

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público que não 

afasta o ônus do autor de provar o fato constitutivo de seu direito. 

Inteligência da súmula 330 desta Corte. Sentença mantida. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00442695920138190004, 

Relator: Des(a). Antônio Carlos Dos Santos Bitencourt, Data de 

Julgamento: 26/06/2019, Vigésima Sétima Câmara Cível).”. (Destaquei). Já 

no que diz respeito à pretensão indenizatória (a título de danos morais) 

almejada pelo Demandante, entendo que a mesma igualmente não 

reivindica a guarida jurisdicional. Com a devida vênia às explanações 

inaugurais, entendo que o Reclamante não foi submetido a qualquer 

constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra 

maculada, ou seja, não teve violado nenhum dos atributos inerentes à sua 

personalidade. Além disso, convém alvitrar ao Reclamante que as 

cobranças que lhe foram direcionadas não se encontram maculadas por 

qualquer irregularidade, pois, refletiram apenas o exercício regular do 

direito de credora da Concessionária de Energia, não havendo de ser 

cogitada a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). Por 
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mero amor à fundamentação, consigno que, ainda que o Reclamante 

tivesse sido vítima de uma cobrança indevida (o que não é o caso dos 

autos), tal situação não teria extrapolado a esfera de um mero dissabor, 

pois, a Concessionária não chegou a incluir o nome do consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito e ainda, sequer suspendeu o 

fornecimento da energia destinada à UC. Segundo pacífico entendimento 

jurisprudencial, a mera cobrança de valores, ainda que de forma indevida, 

não dá ensejo ao reconhecimento de qualquer abalo de cunho 

extrapatrimonial, conforme pode ser verificado pelo julgado que, por 

analogia, segue colacionado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação 

indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas 

mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização. (Ap 145425/2016, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 09/11/2016).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, diante de todo o conjunto probatório anexado aos autos, tenho 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar 

integralmente as pretensões inaugurais. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 04 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1010732-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZEIA BRASIL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GUARANA 

LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1010732-73.2019.8.11.0002 Reclamante: Luzeia Brasil 

Comercio Atacadista e Varejista de Guaraná Ltda. - ME Reclamado: Banco 

do Brasil S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

falta de interesse de agir: Preliminarmente, o Reclamado sustentou que a 

empresa Reclamante não possui interesse de agir, razão pela qual, 

pugnou para que o processo fosse extinto sem a resolução do mérito. 

Com a devida vênia aos sucintos argumentos acima mencionados, 

entendo que os mesmos devem ser refutados. A meu ver, haverá o 

interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, se a Reclamante entende que foi negativada de 

forma indevida e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, entendo que a mesma possui não só o interesse, como 

também, a legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 do 

CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação: Por fim, o Reclamado 

sustentou que a parte Autora não logrou êxito em colacionar aos autos 

documentos indispensáveis a amparar o seu direito, motivo pelo qual, 

postulou não só pelo indeferimento da manifestação inicial, como também, 

pela extinção do feito sem julgamento do mérito. Não obstante as 

considerações supracitadas, tenho que as mesmas devem ser igualmente 

refutadas. A meu ver, os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum 

defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da 

demanda. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, em decorrência de uma crise 

financeira, acabou por contrair junto ao Reclamado uma dívida (referente 

ao produto “Cheque Ouro Empresarial”) no valor de R$ 5.487,89. No intuito 

de se livrar da referida pendência, a Autora (por intermédio de seus 

sócios) contatou a assessoria de cobrança do banco, bem como, 

formalizaram um acordo de R$ 3.000,00 que, por sua vez, foi parcelado 

em 02 vezes de R$ 1.500,00 (vencimentos em 20/07 e 20/08/2018). A 

Demandante relatou que, não obstante tivesse realizado o pagamento do 

acordo, na data de 28/12/2018 tomou conhecimento de que o seu nome 

havia sido negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 3.439,86. No 

entanto, a Autora informou que o contrato motivador do apontamento é 

exatamente o número da conta corrente que, por sua vez, foi objeto do 

mencionado acordo. Por entender que foi negativada indevidamente e que 

tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, o Reclamado esclareceu que a operação 

correspondente ao acordo já se encontra liquidada, bem como, que a 

mesma é distinta daquela que motivou o apontamento debatido nos autos. 

O Reclamado sustentou que os valores questionados pela Autora 

correspondem a tarifas bancárias que, por sua vez, não integraram o 

mencionado acordo, ainda que o saldo da conta tenha sido objeto do 

compromisso. O Postulado destacou que a Reclamante detinha 

conhecimento da legalidade dos débitos, bem como, defendeu que não 

houve vício na prestação dos seus serviços e ainda, que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, o 

Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da 

decisão vinculada ao Id. nº 22893652 que, em consonância com o artigo 

6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão 

do ônus da prova em favor da Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

documental colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Da exegese dos documentos que instruíram a 

petição inicial (“Compromisso de Pagamento” e “Comprovantes de 

Pagamento”), verifica-se que a Reclamante obteve sucesso em comprovar 

que, na data de 20/07/2018, formalizou um acordo com o Reclamado 

(referente ao produto “Cheque Ouro Empresarial”) e ainda, que promoveu 

o oportuno pagamento das 02 parcelas correspondentes ao compromisso 

assumido. No entanto, consoante se extrai do “Compromisso de 

Pagamento” anexo à inicial, a parte Autora detinha pleno conhecimento de 

que eventuais tarifas não estariam incluídas na avença. Nesse sentido, 

segue abaixo transcrita a cláusula nº 05: “5. O presente Compromisso de 

Pagamento contempla tão-somente as operações discriminadas neste 

documento. As tarifas bancárias porventura existentes na conta corrente 

não estão incluídas nesse compromisso, mesmo que o saldo da conta 

corrente tenha sido objeto do referido compromisso.”. (Destaquei). 

Conforme se extrai dos extratos bancários apresentados pelo Reclamado, 

todas as tarifas descontadas na conta corrente da Reclamante foram 

feitas no mês subsequente à formalização do acordo (o qual compreendia 

unicamente o produto “Cheque Ouro”) o que, por corolário lógico, 

demonstra que as mesmas não englobaram qualquer negociação. 

Ademais, não obstante o acordo alhures mencionado, oportuno ressaltar 

que a Autora não apresentou absolutamente nenhuma prova de que 

chegou a formalizar a solicitação de encerramento de sua conta corrente, 
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razão pela qual, a princípio, revelam-se devidos os descontos de 

eventuais tarifas em sua conta. Embora a Reclamante, em sede de 

impugnação, tenha tentado fazer prevalecer o entendimento de que o 

famigerado acordo implicaria não só na quitação do débito, como também, 

no encerramento da conta, entendo que o referido posicionamento não 

comporta guarida, pois, não há absolutamente nenhuma disposição nesse 

sentido no instrumento firmado entre as partes. Destarte, não tendo sido 

apresentado nos autos qualquer prova de que a Autora encerrou a sua 

conta, bem como, tendo em vista que as considerações registradas na 

impugnação não se prestaram a combater pontualmente as tarifas 

motivadoras da restrição debatida nesta lide (induzindo este juízo a 

acreditar que a Postulante possuía pleno conhecimento acerca da origem 

de tais tarifas) e ainda, não tendo sido apresentada nenhuma prova no 

intuito de demonstrar que as mesmas chegaram a ser eventualmente 

amortizadas, entendo que não há como ser reconhecida nenhuma falha na 

prestação dos serviços da instituição financeira (artigo 14, § 3º, II, do 

CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito, pois, em 

havendo débitos pendentes de pagamento, o banco apenas exerceu o 

seu regular direito de cobrança (artigo 188, I, do Código Civil). No que se 

refere à alegação da Reclamante de que não chegou a ser notificada 

previamente acerca do apontamento restritivo, tenho que igualmente não 

há como ser atribuída qualquer responsabilidade ao Reclamado, pois, 

consoante previsão contida na súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.”. Visando corroborar toda a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, segue abaixo, por analogia, 

uma jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO. 

AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. 

REGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. 

(...) - O encerramento de conta corrente é procedimento formal, previsto 

na Resolução 2.025/93 do Banco Central do Brasil. Mera ausência de 

movimentação de conta não enseja a suspensão da cobrança de tarifas 

bancárias - Ausente pedido de encerramento, legítima a cobrança de 

tarifas bancárias incidentes sobre serviços relacionados à conta corrente 

- Realizada a cobrança de dívida existente, age em regular exercício de 

direito a Instituição de crédito que insere o nome do consumidor em 

cadastro de inadimplentes, incabível a reparação pecuniária pleiteada, pela 

inexistência de ato ilícito, conforme estabelece o art. 188, I, do Código Civil. 

(TJ-MG - AC: 10000190626804001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data 

de Julgamento: 09/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, considerando que o Reclamado se 

desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório previsto pelo artigo 373, 

II, do CPC/2015, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão refutar integralmente as pretensões inaugurais. Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, REVOGO 

a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 22893652, bem como, INDEFIRO 

momentaneamente os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

parte Reclamante, pois, em se tratando de uma pessoa jurídica, entendo 

que a mesma não goza da presunção de miserabilidade inerente às 

pessoas naturais (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Por fim, considerando 

que a Reclamante incorreu em um erro material ao atribuir o valor da sua 

causa, RETIFICO, ex officio, o valor registrado na inicial para o montante 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme artigo 292, § 3º, do CPC/2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 05 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1017954-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017954-92.2019.8.11.0002 Reclamante: Silvany do 

Nascimento Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, tanto 

em sessão conciliatória quanto em sede de contestação, tenha postulado 

pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, revela-se 

tempestivo alvitrar à mesma que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Das preliminares: - Da juntada do extrato original da negativação 

expedida pelos Órgãos de Proteção ao Crédito: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que o comprovante de restrição acostado aos 

autos, por se tratar de um documento obtido virtualmente, não reflete a 

veracidade das informações apresentadas. Desta forma, a 

Concessionária Ré ventilou que, caso não seja apresentado um extrato de 

negativação emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local, a presente demanda 

deve ser julgada improcedente por ausência de provas. Não obstante os 

argumentos apresentados pela Reclamada, tenho que os mesmos não 

comportam acolhimento. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 

319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não 

havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - 

Da incompetência ratio territorial: Por fim, a Reclamada sustentou como 

matéria preliminar que a Reclamante não apresentou nenhuma prova de 

que reside nesta Comarca, pois, o comprovante de residência acostado 

aos autos se encontra em nome de um terceiro. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada postulou para que a demanda fosse extinta sem 

a resolução do mérito e, alternativamente, para que a Autora fosse 

intimada para apresentar um comprovante de endereço em seu próprio 

nome, sob pena de indeferimento da inicial. Com a devida vênia às 

considerações supracitadas, tenho que as mesmas devem ser igualmente 

refutadas. Apesar de o comprovante de residência anexo à exordial se 

encontrar em nome do Sr. “Juarez Rodrigues Maciel”, o fato é que a 

Reclamante foi diligente em apresentar nos presentes autos uma cópia de 

sua “Certidão de Casamento” (demonstrando o irrefutável vínculo com o 

terceiro acima mencionado), motivo pelo qual, entendo que não subsistem 

motivos para duvidar da idoneidade do endereço informado no preâmbulo 

da inicial. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar compras, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de supostas dívidas 
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representadas pelos valores de R$ 145,22; R$ 140,40 e R$ 129,84. No 

entanto, a Autora informou que não reconhece as dívidas que lhe estão 

sendo cobradas, pois, não possui relação jurídica com a Concessionária 

Ré. A Postulante esclareceu que, na data de 30/10/2019, acessou a 

plataforma “consumidor.gov.br” (Protocolo nº 2019.10/00002488836) no 

intuito de reclamar sobre o ocorrido, todavia, a Reclamada julgou 

improcedente a sua reclamação. Inconformada com o posicionamento da 

Concessionária, a Reclamante destacou que, na data de 13/11/2019, 

contatou novamente a Reclamada (Protocolo nº 61413589), oportunidade 

em que tomou conhecimento de que os mencionados débitos estavam 

vinculados a UC nº 6/2543157-8. A Autora frisou que, mesmo tendo 

informado à atendente que não era a titular da mencionada UC, não obteve 

sucesso em resolver a questão. Por entender que foi negativada 

indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que 

os débitos alegados desconhecidos pela Autora são pendências 

financeiras referentes à UC nº 2543157-8 (imóvel localizado na “Rua U, nº 

406, Bairro Nova Esperança, Coxipó da Ponte”), da qual a consumidora 

figura como titular. A Concessionária Ré defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento de faturas incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o 

seu direito de cobrança, não havendo de se falar na existência de danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, entendo que a Reclamada não obteve 

sucesso em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

da pretensão declaratória inaugural (em patente desrespeito ao artigo 373, 

II, do Código de Processo Civil). No intuito de comprovar a existência de 

vínculo com a Reclamante (referente à suposta titularidade da UC nº 

2543157-8), a Reclamada limitou-se em colacionar ao corpo de sua defesa 

o “print” de algumas telas sistêmicas (as quais, registra-se, foram 

igualmente apresentadas como sendo documentos “anexos”), 

quedando-se inerte em apresentar nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a efetiva contratação dos seus serviços (relacionados ao 

fornecimento de energia). Data máxima vênia às considerações 

defensivas, tenho que, por se tratarem de provas de cunho totalmente 

unilateral, o mero “print” de algumas telas capturadas do sistema interno 

da Concessionária não se revela suficiente para comprovar a existência 

de relação contratual entre as partes, tampouco para conferir legitimidade 

às pendências que estão sendo debatidas na presente lide, as quais, 

registra-se, motivaram a inclusão indevida do nome da consumidora junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No intuito de respaldar a 

fundamentação supra, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMT: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. (...). (Ap 55273/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, Julgado em 14/06/2017).”. 

(Destaquei). Consigna-se que a pessoa do consumidor é a parte 

vulnerável em uma relação de consumo (artigo 4º, I, do CDC) e, em 

decorrência dessa condição, bem como, em respeito a inversão do ônus 

da prova anteriormente concedida por este juízo e ainda, o fato da 

Concessionária Ré possuir maiores condições técnicas e financeiras, 

entendo que era incumbência da Reclamada apresentar provas passíveis 

de retirar a credibilidade da inicial. Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre ressaltar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (ou seja, na qual 

as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Concessionária assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de seus serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como a 

Reclamante fossem prejudicados. Tenho convicção de que o 

procedimento de contratação adotado pela Reclamada é falho, pois, a 

empresa não só deixou de formalizar o requerimento de solicitação dos 

serviços de energia por meio da assinatura de um instrumento contratual, 

como também, não armazenou em seu banco de dados a cópia dos 

documentos pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no 

momento da suposta contratação ou ainda, eventuais arquivos de áudio 

no intuito de demonstrar que a Reclamante detinha o prévio conhecimento 

acerca da existência de alguma dívida legítima em seu nome. No tocante 

aos documentos protocolados com a contestação, consigno que o 

endereço correspondente à famigerada UC nº 2543157-8 destoa 

completamente daquele informado no preâmbulo da exordial (o que, por si 

só, fragiliza sobremaneira toda a tese defensiva) e ainda, o “Contrato de 

Financiamento” sequer possui a assinatura da parte Demandante, 

revelando-se não só uma prova de cunho unilateral, como também, 

imprestável ao fim que deveria se destinar. Portanto, não tendo sido 

apresentados quaisquer documentos aptos a comprovar que a 

Reclamante realmente solicitou a contratação dos serviços, bem como, 

que a mesma era a beneficiária do fornecimento de energia destinado à 

UC nº 2543157-8, tenho que as anotações creditícias submetidas à 

apreciação deste juízo se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do 

Código Civil), devendo a Reclamada ser compelida em promover o 

cancelamento das pendências que subsistem em seus sistemas. Como 

corolário lógico à fundamentação acima mencionada, tenho que a tese 

inerente à litigância de má-fé da consumidora, bem como, o pedido 

contraposto formulado pela Concessionária de Energia não detém nenhum 

fundamento e, definitivamente, devem ser repelidos. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em face 

da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória 

deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição protocolado junto à 

inicial não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o 

reconhecimento do alegado “dano moral”. Da exegese do referido extrato 

de negativação, constata-se facilmente que não é feita qualquer 

referência às datas em que os apontamentos restritivos debatidos nesta 

lide foram realmente efetivados (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença nos termos da súmula 54 do STJ), limitando-se o 

“questionável” documento a indicar apenas as datas correspondentes ao 

vencimento das dívidas (nominadas como “Data de Ocorrência”). De suma 

relevância consignar ainda que, segundo consta do mencionado 

documento, o nome da Reclamante possui 04 (quatro) apontamentos 

creditícios adicionais efetuados pela credora “ÁGUAS CUIABÁ S/A.”. A 

meu ver, o fato de existirem outras anotações em prejuízo da parte 

Autora, cujas datas de “inclusão” aparentam terem sido convenientemente 

omitidas, impossibilita este juízo de atestar qual é a restrição preexistente 

(o que, por sua vez, poderia culminar com a incidência da Súmula 385 do 

STJ). Logo, tendo em vista a flagrante possibilidade de os apontamentos 

realizados pela “ÁGUAS CUIABÁ S/A.” serem preexistentes aos que 

estão sendo discutidos nesta demanda, reitero que o documento 

protocolado pela Reclamante não detém nenhuma credibilidade e, a fim de 

evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, entendo que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Visando corroborar toda a fundamentação supramencionada, 

resta conveniente transcrever um julgado contemplado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. 

INADMISSIBILIDADE. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PARTE 

RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO PELA EXISTÊNCIA DE 

MAIS APONTAMENTOS NO CADASTRO DESABONADOR E EXTRATO DO 

SPC SEM DATA DE INCLUSÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(Recurso Inominado nº 8023421-64.2018.811.0002. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Dr. Alex Nunes de Figueiredo. 

Data do julgamento: 29/03/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo 

o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos debatidos 

nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a 
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baixa definitiva dos apontamentos restritivos no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Reclamada. Por 

derradeiro, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 05 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017829-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA KARAN MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017829-27.2019.8.11.0002 Reclamante: Jonata Karan Matheus 

Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, tanto 

em sessão conciliatória quanto em sede de contestação, tenha postulado 

pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, revela-se 

tempestivo alvitrar à mesma que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Das preliminares: - Da juntada do extrato original da negativação 

expedida pelos Órgãos de Proteção ao Crédito: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que o comprovante de restrição acostado aos 

autos, por se tratar de um documento obtido virtualmente, não reflete a 

veracidade das informações apresentadas. Desta forma, a 

Concessionária Ré ventilou que, caso não seja apresentado um extrato de 

negativação emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local, a presente demanda 

deve ser julgada improcedente por ausência de provas. Com a devida 

vênia aos argumentos apresentados pela Reclamada, tenho que os 

mesmos não comportam acolhimento. A meu ver, os requisitos constantes 

nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente 

preenchidos, não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de 

comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da incompetência ratio territorial: Por fim, a Reclamada 

sustentou como matéria preliminar que o Reclamante não apresentou 

nenhuma prova de que reside nesta Comarca, razão pela qual, entende 

que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. 

Alternativamente, a Concessionária Ré postulou para que o Autor fosse 

intimado a apresentar um comprovante de residência em seu próprio 

nome, sob pena de indeferimento da inicial. Inobstante as considerações 

ventiladas pela Reclamada, tenho que as mesmas devem ser igualmente 

refutadas. Reza o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório;”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, considerando que 

a Concessionária de Energia Ré possui uma subestação nesta Comarca, 

não verifico nenhum obstáculo que impeça este juízo de apreciar o feito. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante 

esclareceu na petição inicial que, em novembro/2016, alugou uma casa 

localizada na “Rua Joaquim Tavares, nº 24, Quadra 18, Quitinete 02, 

Várzea Grande – MT”, bem como, que o contrato de locação perduraria 

até outubro/2017, razão pela qual, procurou a Reclamada para solicitar o 

fornecimento de energia elétrica. O Autor relatou que, em outubro/2017, 

com o final do contrato, mudou-se da residência supra, bem como, na data 

de 17/10/2017, solicitou o cancelamento do serviço à Concessionária Ré 

(Protocolo nº 2017873615206). O Postulante destacou que, em julho/2018, 

ao tentar efetuar uma compra, foi surpreendido por uma negativação 

efetivada pela Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma 

suposta pendência vencida em 16/12/2017. Por não concordar com o 

referido apontamento, o Autor informou ter ingressado judicialmente em 

face da Ré (Processo nº 805726253.2018.811.0001) e ainda, que o 

pronunciamento jurisdicional contemplou a parcial procedência de seus 

pedidos para fins de declarar a inexistência do débito que ensejou a sua 

negativação. Contudo, o Autor alegou que, em outubro/2019, restou 

novamente surpreendido por apontamentos restritivos solicitados pela 

Reclamada, cujo fundamento, desta vez, seria a inadimplência das faturas 

correspondentes aos meses de novembro/2017 e de janeiro a maio/2018. 

O Demandante reiterou que não reconhece os débitos que lhe estão 

sendo cobrados, pois, à época em que se mudou da residência acima 

citada, solicitou o cancelamento dos serviços. Por entender que foi 

negativado indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos 

de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que 

os débitos alegados desconhecidos pelo Autor são pendências 

financeiras referentes à UC “A” (imóvel localizado na “Rua Joaquim 

Tavares, nº 24, Quadra 18, Kitinet 02, Bairro Vila Pirineu”), da qual o 

consumidor figura como titular. A Concessionária Ré defendeu que, em 

decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de cobrança, não havendo de se falar na existência de 

danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da 

decisão vinculada ao Id. nº 26363890 que, em consonância com o artigo 

6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão 

do ônus da prova em favor do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, entendo que a Reclamada não obteve 

sucesso em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

da pretensão declaratória perseguida pelo Demandante (desrespeitando 

de forma patente os preceitos do art. 373, II, do Código de Processo Civil). 

Primeiramente, oportuno registrar que em nenhum momento o Reclamante 

alegou desconhecer a existência de vínculo com a Reclamada, pois, 

reconheceu que chegou a residir no imóvel correspondente à Unidade 

Consumidora referente ao imóvel localizado na “Rua Joaquim Tavares, nº 

24, Quadra 18, Kitinet 02, Bairro Vila Pirineu”. Ademais, o Postulante 

destacou que, com o término do seu contrato de locação em outubro/2017, 

solicitou à Reclamada o cancelamento do serviço de fornecimento de 

energia e, a fim de comprovar o alegado, informou a este juízo o 

competente protocolo de atendimento (identificado pelo nº 

2017873615206). Pois bem, consigna-se que a pessoa do consumidor é a 

parte vulnerável em uma relação de consumo (artigo 4º, I, do CDC) e, em 

decorrência dessa condição, bem como, em respeito a inversão do ônus 
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da prova anteriormente concedida por este juízo e ainda, o fato da 

Concessionária Ré possuir maiores condições técnicas e financeiras, 

entendo que era incumbência da Reclamada apresentar provas passíveis 

de retirar a credibilidade da inicial. Data máxima vênia à contestação 

protocolizada nos autos, tenho que a Reclamada ventilou apenas 

considerações genéricas, pois, a mesma sequer se deu ao trabalho de 

combater o protocolo de atendimento correspondente à solicitação de 

cancelamento dos serviços formalizada em outubro/2017. Reza o artigo 

341 do CPC/2015 que: “Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: (...)”. 

(Destaquei). A meu ver, não tendo a Reclamada se pronunciado 

pontualmente acerca do protocolo de atendimento alhures mencionado, 

presumo como verdadeira a alegação de que o vínculo existente entre as 

partes terminou em outubro/2017 e ainda, sem qualquer fatura pendente 

de pagamento. Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, 

cumpre ressaltar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação consumerista (ou seja, na qual as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a Concessionária assume todos os riscos do seu 

negócio, razão pela qual, deveria ter adotado as medidas preventivas que 

se fizessem necessárias para evitar que consumidores como o 

Reclamante fossem prejudicados, o que não é o caso dos autos. Apesar 

de o Postulante ter sido diligente em formalizar o pedido de cancelamento 

dos serviços (relacionados ao fornecimento de energia), tudo indica que a 

Reclamada não respeitou o mencionado pedido, tanto é que, reitero, 

simplesmente ignorou o protocolo de atendimento e ainda, de forma muito 

conveniente, não apresentou nos presentes autos absolutamente 

nenhuma prova no intuito de demonstrar que o consumidor chegou a 

usufruir dos serviços da Concessionária de novembro/2017 a maio/2018 

(como por exemplo um eventual “Histórico de Consumo”), ou seja, o 

período em que foram geradas as dívidas motivadoras das anotações 

debatidas nesta lide. Portanto, com respaldo em toda a fundamentação 

supracitada, restando devidamente comprovado o pedido de 

cancelamento dos serviços em outubro/2017, bem como, considerando 

que as dívidas reivindicadas pela Concessionária foram geradas a partir 

de novembro/2017 (ou seja, quando não mais subsistia nenhuma relação 

entre os litigantes), tenho que as anotações creditícias submetidas à 

apreciação deste juízo se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do 

Código Civil), devendo a Reclamada ser compelida em promover o 

cancelamento das pendências que subsistem em seus sistemas. Como 

corolário lógico à fundamentação acima mencionada, tenho que a tese 

inerente à litigância de má-fé do consumidor, bem como, o pedido 

contraposto formulado pela Concessionária de Energia não detém nenhum 

fundamento e, definitivamente, devem ser repelidos. Todavia, em que pese 

a Reclamada tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em 

prejuízo da parte Autora, ainda assim entendo que a pretensão 

indenizatória a título de danos morais não reivindica a guarida jurisdicional. 

Da exegese do comprovante de restrição protocolizado com a petição 

inicial, verifica-se nitidamente que o Reclamante possui algumas 

anotações preexistentes (as quais foram efetivadas pelas credoras 

“Casas Bahia” e “Studio S Formaturas”, respectivamente, nas datas de 

03/07/2017 e 18/10/2017) às que estão sendo debatidas nos presentes 

autos. Preconiza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever, por 

analogia, uma jurisprudência contemplada pelo TJPE: “APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 STJ. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. 1. A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, via de 

regra, configura dano moral in re ipsa. Entretanto, não cabe indenização 

quando houver negativação preexistente, conforme a súmula nº 385 do 

STJ. 2. O STJ decidiu, em sede de repetitivo, ser aplicável a súmula 385 

também ao autor da inscrição indevida se preexistentes outras inscrições 

(REsp 1386424/MG). 3. Apelação a que se nega provimento, à 

unanimidade. (TJ-PE - AC: 5338912 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, 

Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma).”. (Destaquei). Com respaldo em toda a explanação exarada no 

presente decisum, não obstante o irrefutável ato ilícito perpetrado pela 

Reclamada, entendo que o fato de existirem inserções creditícias 

preexistentes em nome do Reclamante fulminam completamente o 

reconhecimento do suposto “abalo moral” que o mesmo alegou ter sofrido, 

razão pela qual, reitero que o pleito indenizatório merece ser rejeitado. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva dos apontamentos restritivos debatidos nesta 

lide (referentes às dívidas vencidas nos meses 11/2017 e de 01/2018 a 

05/2018) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente 

data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos 

morais. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado 

pela Reclamada. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 05 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1018064-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BATISTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018064-91.2019.8.11.0002 Reclamante: Gonçalo Batista de 

Morais Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO S/A.) SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por entender que não subsiste a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. O Reclamante alegou na petição 

inicial que, ao tentar realizar a aquisição parcelada de um bem móvel 

(mediante crediário), tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 244,78. No entanto, o 

Autor afirmou que desconhece a origem do débito que lhe está sendo 

cobrado, pois, não entabulou o negócio jurídico com a empresa de 

telefonia. Por entender que foi negativado indevidamente e ainda, que tal 

fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada arguiu preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, bem como, questionou a legitimidade do comprovante de restrição 

anexado aos autos. Como prejudicial de mérito, a empresa Ré sustentou 

que a pretensão indenizatória da parte Autora se encontra prescrita, 

motivo pelo qual, postulou pela extinção dos autos. No que se refere ao 

mérito, a Reclamada defendeu a regularidade do vínculo entre as partes, 

bem como, que em decorrência do inadimplemento do Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na existência 

de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Ré postulou pela improcedência da lide. Oportuno registrar inicialmente 

que, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 339 de 395



o julgador não é obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos 

litigantes, quando já tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o 

pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. 

Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585). Consigna-se que o 

posicionamento supra vem sendo adotado pelos respeitáveis Tribunais de 

Justiça pátrios, conforme pode ser verificado na jurisprudência que segue 

colacionada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM 

PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO 

CPC. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - 

Ademais, o juiz não está obrigado a analisar individualmente as alegações 

das partes, muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, 

como decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 

não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes 

para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, 

mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob 

seu julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70078900792, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental anexado aos autos, tenho que a 

matéria prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela Reclamada 

reivindica o acolhimento deste juízo. Extrai-se do comprovante de restrição 

vinculado ao Id. nº 26396721 que, na data de 15/05/2015, o Reclamante 

teve o seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito a pedido 

da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma dívida vencida 

originalmente em 10/01/2015. Contudo, da exegese da genérica exposição 

inaugural, verifica-se facilmente que o Reclamante não chegou a 

esclarecer qual foi o estabelecimento comercial lhe negou crédito e, 

principalmente, qual a data exata em que tomou conhecimento da inserção 

creditícia. A fim de comprovar a fundamentação supra, peço vênia para 

replicar um pequeno trecho das considerações iniciais: “Ocorre que, o 

Requerente necessitou realizar aquisição parcelada de um bem móvel 

junto a lojas populares que admitem crediário, e teve naquela data, 

cerceado seu crédito em virtude da ilegal mantença da restrição injusta 

supra posta.”. (Destaquei). Preconiza o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil 

que: “Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de 

reparação civil; ”. Considerando que a presente demanda foi ajuizada 

apenas na data de 22/11/2019 (ou seja, após o decurso do prazo 

prescricional trienal previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil), bem 

como, não tendo o Postulante indicado de forma precisa qual foi a data em 

que tomou conhecimento da famigerada negativação, adoto justamente a 

data de 15/05/2015 como sendo àquela em que o consumidor tomou 

conhecimento da restrição e, conseguintemente, contemplo o 

entendimento de que a pretensão indenizatória a título de danos morais foi 

realmente alcançada pela prescrição. Visando corroborar a sucinta 

exposição supracitada, seguem colacionadas, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, V, CC – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do CDC somente se 

aplica nas hipóteses de responsabilidade de danos decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. No caso de inscrição indevida em órgão de 

proteção ao crédito, trata-se de relação extracontratual e, portanto, 

aplica-se o prazo trienal do art. 206, inciso V, do CC. Sentença que 

reconheceu a prescrição não merece reparos. Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -M S  -  A C :  0 8 2 5 0 9 0 3 7 2 0 1 8 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 10/07/2019).”. (Destaquei). “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA DATA DA CIÊNCIA DO FATO 

GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se de ação de indenização por 

danos morais decorrentes de inscrição indevida por alegado débito 

inexistente, incide o regramento estabelecido no artigo 206, § 3º, inciso V, 

do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional trienal, cujo termo 

inicial passa a contar da ciência do fato gerador, ou seja, da data da 

ciência da inscrição dita indevida. 2. Não havendo indicação precisa pelo 

autor de quando tomou ciência da negativação, tem-se que a data da sua 

efetivação, em 06/2011 (fl.19) deve ser adotada, restando prescrita, 

portanto, a pretensão. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006549422, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. 

(Destaquei). Outrossim, de suma relevância transcrever o posicionamento 

que vem sendo perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As 

razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da 

decisão agravada. 2. A falha na prestação de serviço em razão de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, mas ao 

previsto no Código Civil. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A simples 

menção a dispositivos legais desacompanhada da demonstração da 

respectiva efetiva violação atrai as disposições do verbete nº 284 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 RS 2015/0117982-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - 

QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por derradeiro, em não subsistindo 

dúvidas de que a pretensão indenizatória do Reclamante se encontra 

prescrita (tanto é que o Autor sequer se deu ao trabalho de refutar a 

prejudicial de mérito em sede de impugnação), tenho que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão julgar extinto o presente feito. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, com amparo no artigo 487, II, do 

CPC/2015, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO 

RECLAMANTE e, consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM 

A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 05 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017842-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRON MARTINS DA COSTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017842-26.2019.8.11.0002 Reclamante: Miron Martins da 

Costa Filho Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO S/A.) SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da falta de interesse processual: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que, quando do ajuizamento da 
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presente lide (19/11/2019), os dados do Reclamante já haviam sido 

excluídos dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Desta forma, por acreditar 

que o Autor não possui interesse de agir, a empresa de telefonia Ré 

pugnou para que o processo fosse extinto sem a resolução do mérito. 

Com a devida vênia aos argumentos supracitados, tenho que os mesmos 

não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, 

inobstante a Reclamada não tenha sido provocada na esfera 

administrativa (até mesmo porque não se trata de um pré-requisito para o 

ajuizamento de qualquer demanda) e ainda, tenha providenciado a baixa 

na anotação creditícia alguns dias antes do ajuizamento da lide, o fato de o 

Reclamante ter sustentado que foi negativado indevidamente faz emergir 

não só o interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial 

ter contratado junto à Reclamada um plano de serviços de internet 

pós-pago (Vivo Fibra 25 Mbps), bem como, que a mensalidade inerente ao 

seu plano era representada pelo valor de R$ 48,36 e ainda, que desde a 

instalação a internet não funcionou. O Autor relatou que, após contatar a 

Reclamada, foi enviado um técnico até sua residência, o qual atestou que 

a operadora havia disponibilizado apenas 10Mb, ou seja, uma velocidade 

inferior a contratada. O Postulante informou que, apesar de ter solicitado a 

liberação da quantidade de “Mb” nos termos contratados, a Reclamada se 

negou a fazê-lo, motivo pelo qual, na data de 24/04/2018, solicitou o 

cancelamento dos serviços (Protocolo nº 240420184769472), acreditando 

ter solucionado a questão. No entanto, o Demandante alegou que, ao 

tentar usufruir do seu crédito, tomou conhecimento de que o seu nome 

havia sido negativado a pedido da Ré, em decorrência do inadimplemento 

de uma suposta dívida de R$ 495,83 que, segundo a empresa de telefonia, 

se tratava de uma multa de cancelamento. O Autor destacou que, apesar 

de ter esclarecido à atendente que o serviço não estava funcionando, não 

obteve sucesso em resolver a questão. Por entender que foi negativado 

indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem 

moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que o débito 

(R$ 495,83) motivador do apontamento corresponde às pendências 

vencidas nos meses de abril e maio/2018. A Ré esclareceu que a fatura 

de abril/2018 foi emitida na data de 03/04/2018 (após a 

habilitação/ativação dos serviços em 22/03/2018), bem como, que o 

cancelamento dos serviços somente foi solicitado na data de 24/04/2018, 

razão pela qual, entende que a cobrança é legítima. A Reclamada 

destacou que, no momento da contratação dos serviços, o Reclamante foi 

informado acerca da existência de uma multa rescisória (no valor de R$ 

400,00) caso houvesse a desconexão dos serviços antes do período de 

01 ano. Desta forma, tendo em vista que o pedido de desconexão foi 

realizado em 24/04/2018, ou seja, apenas um mês após a contratação, a 

empresa Ré defendeu a regularidade da cobrança da referida multa. A 

Reclamada ressaltou que, em decorrência do inadimplemento incorrido 

pelo Reclamante, não houve nenhuma irregularidade no apontamento 

restritivo, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao 

Id. nº 26369563 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. 

Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório vinculado aos autos, 

tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais, 

consoante será devidamente fundamentado. - Da pretensão declaratória 

de inexistência de débitos: Em que pese toda a irresignação do 

Reclamante no que concerne aos serviços relacionados à internet (os 

quais, supostamente, foram fornecidos em uma velocidade inferior à 

contratada e que, consequentemente, comprometiam o pleno usufruto dos 

serviços), o fato é que a solicitação de cancelamento do vínculo somente 

foi formalizada em 24/04/2018 (Protocolo de Atendimento nº 

240420184769472). Considerando que até a formalização do pedido de 

desconexão subsistia uma fatura no valor de R$ 38,98 (trinta e oito reais e 

noventa e oito centavos) pendente de pagamento (a qual foi emitida de 

forma proporcional na data de 03/04/2018, ou seja, alguns dias após a 

contratação dos serviços), bem como, que após o encerramento do 

vínculo foi gerada uma importância residual de R$ 91,64 (conforme 

informação extraída da fatura anexa à defesa) correspondente a 

utilização dos serviços de telefonia no período de 03/04 a 24/04/2018 e, 

principalmente, o fato do Reclamante não ter apresentado nestes autos 

nenhum comprovante de que os referidos débitos chegaram a ser 

devidamente amortizados, entendo que a exigibilidade de tais valores se 

revela legítima, não havendo como conferir guarida à pretensão 

declaratória almejada pelo Reclamante. Todavia, tenho que o entendimento 

supracitado não se aplica à famigerada “multa de fidelização”. Não 

obstante o Autor tenha solicitado o cancelamento do vínculo contratual 

logo no mês subsequente à contratação dos serviços, o fato é que a 

empresa de telefonia não apresentou absolutamente nenhuma prova de 

que o mesmo chegou a ser previamente advertido acerca da possibilidade 

de cobrança de qualquer valor a título de multa, fazendo emergir patente 

violação ao direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 

6º, III, do CDC). A fim de fortalecer o posicionamento acima mencionado, 

segue transcrita, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJSP: 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – Serviço de telefonia – Cobrança de multa por 

alegada rescisão contratual antes do transcurso do prazo de fidelização – 

Ausência de prova nos autos acerca da prévia e clara informação, no 

momento da contratação e/ou da renovação, sobre o período de fidelidade 

e consequências da rescisão do contrato – Violação da cláusula geral de 

boa-fé objetiva, que deve existir entre os contratantes (CC, art. 422) – 

Falha na prestação de serviços caracterizada – (...) – RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A C :  1 0 1 5 7 6 6 9 4 2 0 1 5 8 2 6 0 6 0 2  S P 

1015766-94.2015.8.26.0602, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de 

Julgamento: 02/04/2019, 38ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Não 

se pode olvidar que, embora a empresa de telefonia Ré tenha feito menção 

em sua defesa sobre uma suposta “gravação” correspondente ao 

momento em que os serviços foram devidamente contratados, o fato é que 

o arquivo de áudio em questão não foi devidamente protocolizado nos 

autos, razão pela qual, tenho plena convicção de que a cobrança da 

mencionada multa não só se revela indevida, como também, deve ser 

declarada totalmente inexigível por este juízo. - Do dano moral: Já no 

tocante à pretensão indenizatória (danos morais) almejada pelo 

Reclamante, entendo que a mesma não comporta acolhimento. A meu ver, 

não subsistem dúvidas acerca da situação de inadimplência em que se 

encontra o Reclamante, pois, consoante mencionado alhures, tendo em 

vista que a solicitação de encerramento do vínculo ocorreu na data de 

24/04/2018, assiste à empresa de telefonia o direito de reivindicar o 

pagamento da fatura com vencimento em 21/04/2018 (referente aos 

serviços prestados/disponibilizados no período de 22/03 a 02/04/2018), 

bem como, do valor residual referente aos serviços pertinentes ao período 

de 03/04 a 24/04/2018. Ainda que a Reclamada tenha efetivado a inserção 

creditícia em um valor diverso daquele que realmente é devido pelo 

Postulante (pois, restou irregularmente computado o acréscimo da multa 

por quebra de fidelidade), tenho plena convicção de que tal fato não 

possui relevância alguma para socorrer a pretensão indenizatória, pois, 

quem deu causa à inserção creditícia foi o próprio Demandante (o qual não 

se atentou que, a época da solicitação de cancelamento, subsistiam 

valores devidos à empresa de telefonia). Destarte, considerando que o 

Reclamante não se dignou em apresentar nestes autos provas de que 

honrou o pagamento dos valores devidos à empresa de telefonia, entendo 

que a cobrança realizada pela Reclamada (e, consequentemente, a 

anotação restritiva debatida na presente lide) refletiu apenas o exercício 

regular do seu direito de credora, não havendo como lhe imputar a prática 

de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). Visando fortalecer 

toda a explanação supracitada, segue transcrita, por analogia, uma 

jurisprudência oriunda do TJRS: “RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DEBITO LANÇADO NOS CADASTROS NEGATIVOS EM VALOR 

DIVERSO DO DEVIDO. IMPRECISÃO NO CADASTRO QUE ENSEJA A 

EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. VALORES LANÇADOS APÓS O 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO QUE DEVEM SER DECLARADOS 

INEXIGIVEIS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. DIVIDA EXISTENTE, 

EMBORA EM VALOR MENOR DO QUE AQUELE LANÇADO. AUTOR QUE 

DEU CAUSA A NEGATIVAÇÃO, INADIMPLINDO SERVIÇOS USUFRUÍDOS. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005768528 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Data de Julgamento: 28/10/2015, Segunda Turma Recursal Cível).”. 

(Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 
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arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

DECLARAR a inexigibilidade do valor correspondente à “multa de 

fidelização”, bem como, para DETERMINAR à Reclamada para promover a 

baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

(haja vista que o mesmo computou equivocadamente o valor da 

famigerada multa), contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar na existência de danos morais indenizáveis. Por fim, RATIFICO a 

decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 26369563. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

05 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) 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: 1018197-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA AURELIA DA SILVA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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: 1018197-36.2019.8.11.0002 Reclamante: Cristina Aurélia da 

Silva Espirito Santo Reclamada: OI S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar 

compras em um determinado estabelecimento comercial, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado pela Reclamada, 

em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 

321,75. No entanto, a Autora informou não ter realizado qualquer contrato 

com a empresa de telefonia, bem como, que desconhece a restrição que 

lhe foi imposta. Por entender que foi negativada indevidamente e ainda, 

que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre as 

partes, bem como, esclareceu que o terminal (identificado pelo nº 

65999044503) somente foi instalado porque a pessoa quem recebeu o 

instalador apresentou os documentos do titular da linha telefônica e ainda, 

que em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, as 

cobranças se revelaram legítimas, não havendo de se falar em danos 

morais indenizáveis. A Ré ressaltou ainda que, caso o juízo entenda que a 

contratação foi proveniente de uma fraude, mesmo assim não poderia ser 

responsabilizada, pois, os fatos narrados na inicial demonstraram que 

houve culpa da consumidora (omissão no dever de guarda de seus 

documentos) e de terceiro. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais 

(descumprindo de forma patente os preceitos do artigo 373, II, do 

CPC/2015). Embora a Reclamada tenha sustentado a regularidade do 

vínculo com a parte Autora, registra-se que a operadora de telefonia se 

limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum documento 

apto para comprovar a efetiva contratação do famigerado terminal nº 

65999044503. Com a devida vênia aos argumentos exarados na 

contestação, contemplo o entendimento de que, por se tratarem de provas 

de cunho unilateral, o simples “print” de algumas telas sistêmicas não se 

revelam suficientes para comprovar a regularidade da contratação de 

qualquer linha telefônica, tampouco a legitimidade da pendência que está 

sendo exigida da consumidora. No intuito de corroborar o posicionamento 

supracitado, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA 

ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO 

DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO 

CABIMENTO. (...). A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019).”. (Destaquei). In casu, 

entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva contratação do 

mencionado terminal mediante a apresentação de documentos dotados de 

integridade, como por exemplo a cópia de um instrumento contratual 

(assinado pela contratante ou pela pessoa quem recebeu o instalador da 

empresa) ou de um arquivo de áudio em que a própria Reclamante tenha 

externado a sua adesão a eventual serviço ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. Ainda que 

tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a 

contratação dos seus serviços e, conseguintemente, evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem prejudicados. Consigna-se que 

a matéria debatida nos autos, qual seja, fraude na contratação de 

serviços, não é estranha às atividades típicas desenvolvidas/fornecidas 

pela operadora de telefonia (a qual deve sempre zelar pela segurança na 

contratação de quaisquer dos seus serviços), razão pela qual, por se 

tratar de um fortuito interno, a mesma não tem o condão para afastar a 

responsabilidade da Reclamada. A fim de respaldar a fundamentação 

supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno 

Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 

614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do consumidor, considerando 

que o regime de responsabilidade objetiva tem por fundamento o 

profissionalismo dos fornecedores e a existência do defeito, admite-se 

atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, 

segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra 

só é considerada excludente da responsabilidade do fornecedor o 

chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao 

dano é estranho à atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas 

nesta condição estará apta a promover o rompimento do nexo de 

causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor como 

causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). Portanto, 

não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual existente 

entre os litigantes, entendo que a negativação registrada em detrimento da 

Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), 

amparando as pretensões submetidas à apreciação deste juízo e, 

consequentemente, comprometendo o acolhimento dos pedidos 

formulados na contestação (contraposto e condenação por litigância de 

má-fé). No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação 

regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 
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diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Postulante, mesmo não possuindo nenhuma 

relação com a empresa de telefonia, teve o seu nome negativado 

indevidamente perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, 

segue transcrita, por analogia, uma decisão do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA FIXA QUE O AUTOR APELADO ALEGA NÃO TER 

CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE 

DÉBITO RELATIVO AO ALUDIDO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO 

OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II CPC/2015) OU 

CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE (14, § 3º, CDC). FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBETE 

SUMULAR Nº 89 DO TJRJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE 

ARBITRADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 

85 §§ 1º 2º E 11 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - 

APL: 00109356520178190207, Relator: Des(a). Maria Isabel Paes 

Gonçalves, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Cível).”. 

(Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma 

não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano 

moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

a sua comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente 

consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos 

termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver 

negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os fundamentos 

acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que tange a existência de outras negativações em nome da 

Reclamante, conforme pode ser visualizado no comprovante anexo ao Id. 

28146948. Embora os apontamentos adicionais efetivados pelos credores 

“BANCO BRADESCARD” e “CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES” 

não sejam preexistentes ao que está sendo debatido na presente lide (o 

que, por sua vez, afasta a incidência da súmula 385 do STJ), entendo que 

os mesmos não podem ser ignorados, pois, detêm importância para fins de 

arbitramento do quantum indenizatório, especialmente para evitar o 

locupletamento indevido da Demandante. Feitas as ponderações acima 

mencionadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexigibilidade do 

débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Outrossim, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais à Reclamante no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (06/01/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela 

Reclamada. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

06 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo: 1015746-38.2019.8.11.0002 Reclamante: Silvana Nunes dos 

Santos Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial ser cliente da Reclamada, bem como, que detém a titularidade da UC 

nº 6/917440-0. A Autora relatou que, no mês 11/2017, os prepostos da Ré 

promoveram a retirada do relógio de sua residência e ainda, se 

comprometeram em retornar no dia seguinte para instalar um novo 

medidor. A Postulante relatou que, como os prepostos não retornaram, 

contatou a Reclamada a fim de solicitar a instalação do equipamento 

(Protocolo nº 49374908), todavia, não obteve respaldo. A Demandante 

destacou que, no mês 11/2018, foi novamente surpreendida pelos 

prepostos da Ré, os quais, em vez de realizarem a instalação 

anteriormente solicitada, desta vez promoveram o desligamento da 

energia. A Reclamante informou que, após ter comprado um novo padrão 

e todos os acessórios que se faziam necessários, entrou em contato com 

a Reclamada a fim de solicitar o restabelecimento dos serviços (Protocolo 

nº 49374939). A Demandante ressaltou que, após a restauração da 

ligação elétrica, recebeu a cobrança de uma fatura no valor de R$ 

2.052,44 (a título de “recuperação”) e, por não concordar com a mesma, 

formalizou uma reclamação administrativa junto ao PROCON sem, contudo, 

obter êxito na resolução da questão. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada esclareceu que, na data de 29/08/2018, foi realizada uma 
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vistoria na Unidade Consumidora da Reclamante e, na ocasião, restou 

detectada uma irregularidade no medidor de energia. A Concessionária Ré 

sustentou que a mencionada irregularidade acarretava um registro de 

consumo inferior ao que era devido, bem como, que independentemente 

da autoria, a única beneficiária foi a própria Reclamante, motivo pelo qual, 

entende que a cobrança da fatura de recuperação de consumo (R$ 

2.052,44) é devida. A Postulada destacou que, durante o período em que a 

energia permaneceu auto religada, não houve registro de consumo mensal 

na UC, evidenciando que o serviço estava sendo utilizado sem a devida 

contraprestação. Além disso, a Concessionária Ré esclareceu que os 

protocolos informados pela Reclamante dizem respeito à uma solicitação 

de religação feita em 02/06/2018, ocasião em que a mesma foi orientada a 

regularizar as instalações de sua UC, bem como, que o último registro de 

suspensão de energia ocorreu em 14/09/2017. A Postulada defendeu a 

presunção de legalidade de seus atos (no tocante à apuração da 

mencionada irregularidade), bem como, que não se fazem presentes os 

requisitos necessários à reparação de danos morais e ainda, que a 

Autora foi submetida apenas a uma cobrança de valores. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada postulou para que a ação 

fosse julgada improcedente. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 

25390541 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Inicialmente, não obstante a parte Autora tenha 

sustentado que, em novembro/2018, foi surpreendida pela interrupção do 

fornecimento de energia de sua UC, entendo que tais argumentos não 

detêm nenhuma credibilidade, pois, conforme pode ser facilmente 

visualizado na “Ficha Cadastral” anexa à defesa (Id. nº 26703722), o 

último desligamento de energia registrado na UC foi efetuado na longínqua 

data de 14/09/2017. Pois bem, da exegese das normas previstas na 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em havendo “indício” de procedimento 

irregular, a distribuidora de energia tem o dever de adotar as providências 

necessárias para sua caracterização e, consequentemente, apuração do 

consumo não faturado ou ainda, faturado a menor (artigo 129). In casu, a 

Reclamada relatou que, na data de 29/08/2018, seus funcionários 

diligenciaram até o endereço correspondente à UC da Reclamante, 

oportunidade em que, ao realizarem a inspeção, detectaram uma 

irregularidade no equipamento medidor de energia, qual seja, “Desvio de 

energia no ramal de entrada”. Ademais, segundo consta dos 

esclarecimentos consignados na defesa, tem-se que a referida 

anormalidade estaria acarretando um faturamento inferior ao correto, ou 

seja, em outras palavras, a Reclamante estaria sendo beneficiada pelo 

registro de um consumo de energia inferior ao que realmente estava 

sendo consumido. A meu ver, as considerações defensivas detêm 

credibilidade, pois, a irregularidade supracitada foi comprovada não só por 

intermédio de um “Termo de Ocorrência e Inspeção” (artigo 129, § 1º, I, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL) elaborado pelos prepostos 

responsáveis pela vistoria, como também, por registros fotográficos 

(artigo 129, § 1º, V, “b”, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL) que, por 

sua vez, foram apresentados nestes autos pela própria Demandante. 

Outrossim, consigno que as provas alhures mencionadas se revelam 

suficientes para comprovar a irregularidade existente na UC, tanto é que, 

na data em que a inspeção foi realizada (29/08/2018), os prepostos da 

Concessionária promoveram a normalização da Unidade Consumidora 

(informação devidamente registrada no TOI anexado ao Id. 26703730). 

Consoante pode ser visualizado no “Histórico de Consumo” apresentado 

pela Ré (Id. nº 26703725), no período de novembro/2017 a setembro/2018 

não foi medido absolutamente nenhum consumo de energia na Unidade 

Consumidora, muito embora a Reclamante continuasse a residir no imóvel. 

Logo, considerando que, após a normalização da UC (ou seja, a partir de 

outubro/2018), o consumo de energia voltou a ser medido normalmente 

(inclusive com registro de confirmação de leitura), não subsistem dúvidas 

de que a Reclamante, ainda que de forma involuntária, estava sendo 

beneficiada pela total ausência de registro de consumo (não obstante o 

serviço estivesse sendo devidamente usufruído), tanto é que não foi 

apresentado nestes autos absolutamente nenhum comprovante de 

pagamento correspondente ao período que a Concessionária almeja 

recuperar. Com o protocolo da contestação, entendo que cabia à 

Reclamante refutar pontualmente todos os argumentos e documentos 

apresentados pela Concessionária Ré, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

entendo que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva, motivo pelo qual, as 

mesmas devem ser repelidas. Resguardado por toda a fundamentação 

exarada no presente decisum, entendo que não há como reconhecer 

qualquer abusividade na cobrança realizada pela Reclamada (a título de 

“Recuperação de Consumo”), pois, restou comprovada não só a 

irregularidade que estava acometendo a regular aferição do consumo de 

energia pelo equipamento medidor existente na UC (fotos e TOI), como 

também, que a consumidora restou devidamente notificada acerca da 

recuperação do consumo (conforme “Carta” anexa à defesa) e ainda, que 

após a regularização do vício, a UC passou a registrar normalmente o 

consumo de energia da consumidora (o que, até então, não vinha sendo 

feito). No intuito de resguardar as explanações supramencionadas, 

seguem colacionadas, por analogia, algumas jurisprudências pátrias: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA 

– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FOTOS QUE COMPROVAM A 

IRREGULARIDADE O DESVIO DE ENERGIA – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da 

energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que 

preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 

414/2010 da ANEEL confirmam a irregularidade da unidade consumidora, 

onde é possível identificar facilmente o desvio realizado diretamente na 

fiação de baixa tensão. Não há que se falar em realização de perícia, 

tendo em vista que o registro fotográfico, como dito, demonstra de forma 

clara o desvio. Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de 

procedência para julgar improcedente a ação. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 200121220158110007/2016, Relator: Dr. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2016).”. 

(Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ pedido de 

tutela antecipada – Débitos apurados após lavratura de Termos de 

Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Existência de demonstração, pela ré, 

de que de fato houve irregularidade na medição do consumo, pois além do 

TOI, foi lavrado boletim de ocorrência em que constatada por autoridade 

policial a manipulação do relógio medidor, com a decretação de prisão em 

flagrante do autor, quando tentava se evadir do local - Existência de 

demonstrativo de consumo que dá conta do aumento considerável do 

consumo de energia elétrica do imóvel após a troca do relógio medidor - 

Caracterização de degrau de consumo - Legitimidade de cobrança de 

diferenças não faturadas – (...) – R. sentença monocrática mantida – 

R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( T J - S P  1 0 0 0 4 5 9 2 1 2 0 1 8 8 2 6 0 0 7 7  S P 

1000459-21.2018.8.26.0077, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 

02/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Tendo em vista 

o conjunto de provas apresentado nos autos, entendo que, além de não 

ter sido devidamente comprovada qualquer falha ou defeito na prestação 

dos serviços da Concessionária de Energia (artigo 14, § 3º, I, do Código 

do Consumidor), a cobrança da fatura apurada a título de recuperação de 

consumo refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Reclamada (artigo 188, I, do Código Civil), não havendo como lhe ser 

imputada a prática de qualquer ato ilícito. Já no que se refere à pretensão 

indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora, entendo que a 

mesma não detém nenhum respaldo, seja ele fático ou legal. Não bastasse 

a irrefutável regularidade da fatura apurada a título de recuperação de 

consumo, consigna-se que a Reclamante não teve o seu nome 

encaminhado aos Órgãos de Proteção ao Crédito (em decorrência do 

inadimplemento da famigerada fatura) e, principalmente, não teve 

suspenso o fornecimento da energia destinada à sua Unidade 

Consumidora (tanto é que, reitero, o alicerce das considerações iniciais foi 

devidamente comprometido pela “Ficha Cadastral” anexa à defesa). 

Destarte, em não se fazendo concomitantemente presentes os requisitos 

inerentes à configuração da responsabilidade civil, reitero que o pleito 

indenizatório deve ser refutado. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, 

no que concerne ao pedido contraposto formulado na contestação, 

entendo que o mesmo reivindica o acolhimento deste juízo. Reza o artigo 

31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito 

ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 

3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto 

da controvérsia.”. (Destaquei). In casu, em não havendo dúvidas acerca 
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da regularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária de 

Energia, bem como, restando incontroverso o inadimplemento incorrido 

pela Reclamante (a qual, durante o período de novembro/2017 a 

setembro/2018, não realizou o pagamento de nenhuma fatura de energia), 

entendo que assiste à Reclamada o direito de reivindicar a cobrança da 

fatura apurada a título de recuperação de consumo, representada pela 

importância de R$ 2.052,44 (dois mil, cinquenta e dois reais e quarenta e 

quatro centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, com respaldo 

no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento da importância de R$ 2.052,44 

(dois mil, cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC e ainda, com incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do 

vencimento da fatura de recuperação de consumo (30/12/2018). Por fim, 

REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 25390541. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 06 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018401-80.2019.8.11.0002 Reclamante: Emersson Nonato dos 

Santos Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, tanto 

em sessão conciliatória quanto em sede de contestação, tenha postulado 

pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, revela-se 

tempestivo alvitrar à mesma que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. Cerceamento de 

defesa que não se verifica. 2. Caso em que a ré logrou demonstrar a 

correção dos valores pagos, não comprovando a parte autora a 

incorreção da quitação administrativa. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). 

Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, 

consequentemente, com respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, delibero por julgar antecipadamente o mérito da lide. Fundamento e 

decido. O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma 

compra no comércio local, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 78,40. No entanto, o 

Autor informou que não tem débito algum com a Concessionária de 

Energia, motivo pelo qual, acredita que tanto a cobrança quanto a inserção 

creditícia são totalmente indevidas. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada arguiu as preliminares de ausência de comprovante de 

restrição (extrato original obtido diretamente junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito), bem como, que a inicial foi instruída com documentos ilegíveis 

e ainda, sustentou como matéria prejudicial de mérito que a pretensão 

indenizatória do Reclamante se encontra prescrita. No tocante ao mérito 

da defesa, a Reclamada defendeu que, em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não 

havendo de se falar em danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

argumentos supracitados, a Ré pugnou pela improcedência da lide. 

Oportuno registrar inicialmente que, consoante entendimento perfilhado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar 

toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver encontrado um 

motivo suficiente para respaldar o pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª 

Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, 

Info 585). Consigna-se que o posicionamento supracitado vem sendo 

adotado pelos respeitáveis Tribunais de Justiça pátrios, conforme 

jurisprudência que segue abaixo colacionada: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO 

SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz 

não está obrigado a analisar individualmente as alegações das partes, 

muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado 

a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente 

cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão 

somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu 

julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental anexado aos autos, tenho que a prejudicial de 

mérito (prescrição) arguida pela Reclamada reivindica o acolhimento deste 

juízo. Extrai-se do comprovante de restrição vinculado à exordial que, na 

data de 28/05/2016, o Reclamante teve o seu nome inserido nos cadastros 

de proteção ao crédito a pedido da Reclamada, em razão do 

inadimplemento de uma suposta dívida vencida em abril/2016. No entanto, 

de suma relevância consignar que, da exegese da explanação inaugural, 

o Postulante não esclareceu minimamente qual a data exata em que tomou 

conhecimento da restrição creditícia, limitando-se a ventilar apenas 

considerações genéricas. Reza o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil que: 

“Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de reparação 

civil; ”. Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas na data 

de 26/11/2019, ou seja, após o decurso do prazo prescricional trienal 

previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, bem como, não tendo o 

Demandante indicado de forma precisa qual foi a data em que tomou 

conhecimento da famigerada negativação, adoto justamente a data de 

28/05/2016 como sendo àquela em que o mesmo tomou conhecimento da 

restrição creditícia e, conseguintemente, contemplo o entendimento de que 

a pretensão indenizatória a título de danos morais, de fato, foi alcançada 

pela prescrição. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

supracitada, seguem colacionadas, por analogia, algumas jurisprudências 

pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, V, CC – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do CDC somente se 
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aplica nas hipóteses de responsabilidade de danos decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. No caso de inscrição indevida em órgão de 

proteção ao crédito, trata-se de relação extracontratual e, portanto, 

aplica-se o prazo trienal do art. 206, inciso V, do CC. Sentença que 

reconheceu a prescrição não merece reparos. Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -M S  -  A C :  0 8 2 5 0 9 0 3 7 2 0 1 8 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível).”. (Destaquei). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA 

DATA DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se 

de ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição 

indevida por alegado débito inexistente, incide o regramento estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo 

prescricional trienal, cujo termo inicial passa a contar da ciência do fato 

gerador, ou seja, da data da ciência da inscrição dita indevida. 2. Não 

havendo indicação precisa pelo autor de quando tomou ciência da 

negativação, tem-se que a data da sua efetivação, em 06/2011 (fl.19) 

deve ser adotada, restando prescrita, portanto, a pretensão. RECURSO 

DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006549422, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. (Destaquei). Outrossim, cumpre 

transcrever o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As 

razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da 

decisão agravada. 2. A falha na prestação de serviço em razão de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, mas ao 

previsto no Código Civil. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A simples 

menção a dispositivos legais desacompanhada da demonstração da 

respectiva efetiva violação atrai as disposições do verbete nº 284 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 RS 2015/0117982-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - 

QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por derradeiro, em não subsistindo 

dúvidas de que a pretensão indenizatória do Reclamante se encontra 

prescrita (tanto é que o Autor sequer se deu ao trabalho de refutar a 

prejudicial de mérito em sede de impugnação), tenho que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão julgar extinto o presente feito. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, com amparo no artigo 487, II, do 

CPC/2015, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO 

RECLAMANTE e, consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM 

A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 06 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1012298-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012298-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Lucidio Gomes da 

Silva Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Da preliminar: - Da ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que o 

Reclamante deixou de apresentar a consulta que realizou nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, limitando-se a apresentar um documento obtido por 

meio de convênio com tais órgãos. Destarte, a empresa Ré postulou para 

que a parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a fim de trazer 

ao processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua manifestação e, 

consequentemente, extinção dos autos. Com a devida vênia às 

ponderações da Reclamada, tenho que as mesmas não reivindicam a 

guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 

320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 213,80. No entanto, o Autor alegou que não possui 

débito algum com a empresa de telefonia, bem como, que não foi 

devidamente notificado do apontamento e ainda, que independentemente 

do que ocasionou a negativação, de sua parte não houve nenhuma atitude 

que justificasse a cobrança do mencionado montante. Por entender que foi 

negativado indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade do vínculo entre as partes (habilitação da linha nº 

65-9.9952-0738), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, 

motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. No entanto, convém esclarecer ao Postulante que, não obstante 

se trate de um direito básico inerente a pessoa do consumidor, a inversão 

do ônus da prova não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de 

lhe eximir da obrigação de fornecer a este juízo provas mínimas acerca 

dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. 

Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação 

não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), tal 

benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom 

senso, não isentando a parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça 

exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a 

demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu 

d i r e i t o .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 8 1 0 3 0 2 0 1 5 8 2 2 0 0 1 4  R O 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Via de regra, este juízo detém o entendimento de que as famigeradas telas 

sistêmicas, por possuírem caráter unilateral, não se revelam como um meio 

idôneo de prova, o que, inclusive, reflete o posicionamento majoritário da 

jurisprudência pátria. Embora a Operadora Ré não tenha protocolizado 

junto à sua defesa a cópia de nenhum contrato assinado pelo consumidor, 

ainda assim entendo que, excepcionalmente, as telas sistêmicas 
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colacionadas ao corpo da contestação e as faturas apresentadas como 

documentos anexos não merecem ser desprezadas, pois, fizeram emergir 

consideráveis indícios acerca da regularidade da relação jurídica outrora 

estabelecida entre as partes. Conforme pode ser facilmente visualizado 

nas telas e faturas protocoladas com a defesa, o endereço registrado nos 

cadastros internos da empresa de telefonia é justamente a mesma 

localidade indicada pelo Reclamante como sendo o seu endereço 

residencial, qual seja, “Rua Antônio Sotero de Almeida, nº 374, Bairro 

Construmat, CEP 78115-330, Várzea Grande – MT”. Ademais, as referidas 

telas sistêmicas igualmente demonstraram que as faturas 

correspondentes ao expressivo período de julho/2011 a julho/2016 foram 

devidamente quitadas (ou seja, 05 anos de pagamentos regulares), o que, 

definitivamente, não condiz com o comportamento de um eventual 

fraudador. Logo, considerando os irrefutáveis indícios acerca da 

regularidade do vínculo anteriormente firmado entre as partes, tenho que 

as considerações iniciais não se revelam verossímeis. Já no que diz 

respeito à origem do débito debatido nos autos, entendo que a mesma 

restou satisfatoriamente esclarecida. Da exegese das telas colacionadas 

à defesa, constata-se que a parte Autora se quedou silente em promover 

o pagamento das faturas vencidas de agosto a outubro/2016 (cuja 

somatória é representada pelo valor total de R$ 213,80), motivo pelo qual, 

entendo que restou devidamente justificada a inserção do nome do 

Reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à 

alegação do Postulante de que não teria sido notificado sobre a pendência 

que culminou com a sua inserção creditícia, consigno que não há como 

atribuir qualquer responsabilidade à Operadora Ré, pois, segundo 

disposição contida na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Com o protocolo da contestação, entendo que 

cabia ao Reclamante refutar pontualmente todos os argumentos e provas 

apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. 

Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, entendo que 

foram ventiladas considerações totalmente inócuas para comprometer a 

credibilidade da tese defensiva. In casu, reitero que foram apresentados 

indícios substanciais de que subsistiu relação contratual entre os litigantes 

(desde o fato do endereço cadastrado nos sistemas da Reclamada ser 

exatamente a mesma localidade indicada pelo Reclamante como sendo o 

seu endereço residencial, até as telas sistêmicas que evidenciaram a 

realização de pagamentos de faturas durante 05 anos), os quais, 

concatenados ao fato do Reclamante não ter apresentado qualquer 

comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe está sendo cobrada 

e ainda, do mesmo não ter apresentado nenhuma prova de que chegou a 

extraviar os seus documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a 

atuação de um eventual terceiro estelionatário), confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, reitero, não tendo sido apresentado pelo 

Reclamante qualquer comprovante de pagamento, entendo que a restrição 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à empresa 

de telefonia a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pelo 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho que resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos autos, 

tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da existência do 

vínculo com a empresa Ré e de que subsistiam débitos inadimplidos), 

distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao 

erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de 

Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 

136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é 

o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. No entanto, em que pesem as considerações apresentadas 

pela empresa Ré, consigno que, a princípio, a má-fé não deve ser 

estendida à patrona da parte Reclamante, pois, não foi apresentada 

nenhuma prova de que a mesma tenha participado decisivamente da 

distorção da realidade fática. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 

a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza 

o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. 

Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno 

que a gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 06 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1017163-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PHILIPI RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017163-26.2019.8.11.0002 Reclamante: Matheus Philipi 

Rodrigues de Almeida Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Da incompetência do Juizado Especial: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou a necessidade de ser realizada 

uma perícia grafotécnica nas assinaturas lançadas nos instrumentos 

contratuais protocolados com a defesa. No entanto, por acreditar que a 

complexidade da referida prova não está em harmonia com os princípios 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, a instituição Ré postulou para 

que o processo fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo. Por entender que as considerações acima mencionadas 

estão intimamente concatenadas ao mérito da demanda, postergarei a 

análise da preliminar em debate. - Da ausência de condição da ação – Da 

falta de interesse de agir: Ainda como matéria preliminar, o Reclamado 

sustentou que o Reclamante não comprovou nos autos que a sua 
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pretensão chegou a ser resistida pela financeira, condição esta que 

entende ser essencial para formação da lide. Desta forma, por entender 

que a parte Autora não possui interesse de agir, o Reclamado postulou 

para que o processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Não obstante 

os argumentos acima mencionados, entendo que os mesmos devem ser 

repelidos. A meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a 

pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito do 

interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, ainda que o 

Reclamado não tenha sido provocado na esfera administrativa (até mesmo 

porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer 

demanda), o fato de o Reclamante ter sustentado que foi negativado 

indevidamente faz emergir não só o seu interesse, como também, a sua 

legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante 

esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no 

valor de R$ 1.382,21. No entanto, o Autor afirmou que não reconhece o 

débito que lhe está sendo cobrado, bem como, que não consumiu os 

serviços da instituição financeira, motivo pelo qual, acredita que a 

inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, o Reclamado sustentou a regularidade do vínculo entre 

as partes (provenientes da contratação de um cartão de crédito), bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credor, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado 

argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar que não há nenhum 

vínculo contratual entre as partes, entendo que as provas anexadas à 

defesa retiraram completamente o alicerce da petição inicial. Inicialmente, 

no que se refere à relação jurídica anteriormente estabelecida entre os 

litigantes (relacionadas à contratação do serviço de cartão de crédito), 

tenho que a mesma restou devidamente comprovada, pois, o Reclamado 

foi diligente em apresentar a este juízo a cópia de esclarecedores 

documentos, dentre eles: “Proposta de Adesão” (assinada); “Termo de 

Autorização para Captura de Biometria” (assinado); “Proposta de Adesão 

Proteção Total” (assinada) e ainda, algumas faturas de cobrança. 

Ademais, de suma relevância registrar que as assinaturas lançadas nos 

referidos instrumentos guardam notória similitude com àquelas exaradas 

nos documentos anexos à exordial, bem como, no termo de audiência de 

conciliação, motivo pelo qual, entendo ser prescindível a realização de 

qualquer prova de cunho pericial para atestar a legitimidade da 

contratação. Como se não bastasse, verifica-se nas faturas 

apresentadas pelo Reclamado que foram registrados pagamentos (ainda 

que de forma parcial) de algumas faturas, o que, definitivamente, não 

condiz com o perfil de um eventual fraudador e, por corolário lógico, 

confere uma maior lisura ao vínculo negocial. Já no que diz respeito à 

origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo que a mesma foi 

igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente visualizado nas 

faturas anexas à defesa, embora o serviço de cartão de crédito tivesse 

sido devidamente usufruído, a parte Autora deixou de honrar os 

pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura correspondente 

ao mês 09/2018 (pois, até então, consoante mencionado, os mesmos 

vinham sendo realizados de forma parcial), razão pela qual, tenho que 

restou justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Após o protocolo da contestação, entendo que cabia ao 

Reclamante rechaçar de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pelo Reclamado, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade defensiva, pois, apesar de ter defendido a 

necessidade de ser realizado um exame grafotécnico, o Demandante não 

apontou, ainda que de forma mínima, onde residiria eventual vestígio de 

fraude nas assinaturas e ainda, não apresentou nenhuma prova de que 

chegou a extraviar os seus documentos pessoais (o que, em tese, 

poderia contribuir com a ação de um terceiro estelionatário). In casu, 

restando documentalmente comprovado o vínculo outrora estabelecido 

entre as partes, bem como, a origem da dívida motivadora do apontamento 

creditício e ainda, não tendo sido apresentado pelo Reclamante qualquer 

comprovante indicando a devida contraprestação pelo serviço 

contratado/usufruído, entendo que a anotação restritiva debatida nesta 

lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credor do Reclamado, 

não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 

3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito 

(art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação 

acima mencionada, segue transcrito, por analogia, um julgado proveniente 

do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos 

morais. Sentença de procedência. Verba indenizatória fixada em R$ 

10.000,00. Recursos de ambas as partes. Anotação de dados em 

cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma desconhecer o contrato 

que motivou a negativação de seu nome. Réu que logrou demonstrar 

satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do débito. Cartão de 

crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral inocorrente. Ação 

improcedente. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira 

provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP -  APL : 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos 

autos, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pelo 

Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no flagrante 

intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, auferir 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 

80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).”. A explanação apresentada pela parte Postulante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumentos contratuais assinados e faturas 

com registros de pagamentos), possivelmente seria condenado em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito em favor da parte Autora, o 

que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE 

a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser 

corrigida até a época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que a 

gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua litigância de 

má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 07 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 
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Projeto de Sentença da lavra do (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: 1018418-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018418-19.2019.8.11.0002 Reclamante: Adriane Rocha da 

Silva Reclamada: OMNI Financeira S/A. (OMNI S/A. - Crédito, 

Financiamento e Investimento) SENTENÇA Vistos etc. Consoante se extrai 

da manifestação anexa ao ID nº 28963716, constata-se que as partes 

compuseram amigavelmente acerca do objeto do litígio. A meu ver, após 

prévia análise das disposições contidas na minuta de acordo supracitada, 

não subsistem obstáculos passíveis de impedir a homologação da avença. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 487, III, “b”, do 

CPC/2015, HOMOLOGO o acordo noticiado nos autos e, 

conseguintemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO 

DE SEU MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 07 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1018608-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALINA DE CAMPOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-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 1018608-79.2019.8.11.0002 Reclamante: Amanda Gonçalina 

de Campos Alves Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da ausência de prova mínima: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não há suporte probatório 

mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido pela 

Reclamante, motivo pelo qual, postulou pelo indeferimento da exordial e, 

conseguintemente, para que o processo fosse extinto sem a resolução do 

mérito. Com a devida vênia aos argumentos ventilados pela Reclamada, 

entendo que os mesmos devem ser repelidos, pois, não se fazem 

presentes nenhuma das hipóteses passíveis de ensejar o indeferimento 

da inicial (artigo 330 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada alegou como matéria preliminar 

que a Reclamante deixou de apresentar a consulta que realizou junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (limitando-se a apresentar um documento 

obtido por meio de convênio com tais órgãos), motivo pelo qual, postulou 

para que a mesma fosse intimada a emendar a sua inicial sob pena de 

indeferimento e, consequentemente, extinção do feito. Em que pesem as 

considerações ventiladas pela Reclamada, tenho que as mesmas devem 

ser igualmente repelidas. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 

319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não 

havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar adquirir 

alguns produtos (mediante crediário), tomou conhecimento de que o seu 

nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 555,66. No entanto, 

a Autora esclareceu que não reconhece a dívida que lhe está sendo 

cobrada, pois, jamais solicitou/contratou qualquer serviço junto à 

Operadora Ré. Por entender que foi negativada indevidamente e ainda, 

que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (habilitação das linhas nº 

65-9-9948-3529 e nº 65-9-9977-3268), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao 

Id. nº 26773716 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora a Autora tenha ventilado argumentos no 

intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo 

contratual entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, 

principalmente, as provas apresentadas pela Reclamada retiraram 

completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a relação jurídica 

estabelecida entre os litigantes restou devidamente comprovada, pois, a 

Reclamada apresentou a este juízo a cópia de instrumentos contratuais 

(“Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP” e “Contratos de 

Permanência por Benefício”) devidamente assinados pela Reclamante, 

bem como, a cópia dos documentos pessoais apresentados no momento 

da contratação (“Cédula de Identidade” e “comprovante de residência”), 

faturas de cobrança e ainda, um “Relatório de Chamadas”. Ademais, de 

suma importância registrar que, não bastasse as assinaturas lançadas 

nos mencionados contratos guardarem similitude com àquelas exaradas 

nos documentos anexos à petição inicial e no termo de audiência de 

conciliação, o endereço registrado nos referidos instrumentos e nas 

faturas de cobrança é exatamente a mesma localidade indicada pela 

consumidora no preâmbulo da inicial, o que, a meu ver, apenas fortalece a 

lisura do vínculo anteriormente firmado entre as partes. Como se não 

bastasse, extrai-se das telas sistêmicas colacionadas ao corpo da 

contestação (cuja idoneidade somente está sendo levada em 

consideração por este juízo em decorrência dos documentos alhures 

mencionados) que foram registrados pagamentos de faturas durante o 

período de março a novembro/2016, o que, definitivamente, não condiz 

com o comportamento de um eventual fraudador. Já no que se refere à 
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origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo que a mesma 

restou igualmente esclarecida. Inobstante tivesse habilitado 02 linhas 

telefônicas em seu nome (o que, reitero, restou comprovado por meio de 

instrumentos contratuais assinados e ainda, a apresentação de 

documentos de identificação pessoal), as mencionadas telas sistêmicas 

igualmente evidenciaram que a Postulante se quedou inerte em honrar o 

pagamento das faturas correspondentes aos meses de dezembro/2016 a 

fevereiro/2017, motivo pelo qual, entendo que restou justificada a inserção 

de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com o protocolo da 

contestação, entendo que cabia à Reclamante ter refutado pontualmente 

todas as considerações e provas apresentadas pela Reclamada, ônus 

este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação 

protocolada nos autos, tenho que foram ventilados argumentos totalmente 

inócuos para comprometer a credibilidade da tese defensiva, pois, além de 

não ter se dignado em apontar nenhum vestígio de fraude nas assinaturas 

lançadas nos instrumentos contratuais alhures mencionados, a 

Reclamante não apresentou absolutamente nenhuma prova de que chegou 

a extraviar seus documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a 

atuação de um terceiro estelionatário). Portanto, em havendo débitos 

pendentes, bem como, não tendo sido apresentado pela Postulante 

qualquer prova indicando a devida contraprestação pelos serviços 

comprovadamente contratados e usufruídos (bastando uma simples 

análise do “Relatório de Chamadas” anexo à defesa), entendo que a 

restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue 

colacionado, por analogia, um julgado contemplado pelo TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO - SERVIÇO DE TELEFONIA - PROVA DA CONTRATAÇÃO E 

DO INADIMPLEMENTO - VERIFICAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU E 

LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ DA DEMANDANTE - CARACTERIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

(...) - Se a parte Requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, 

demonstrando a celebração de Contrato entre as litigantes, assim como o 

inadimplemento do valor pelo qual o Autor se obrigou, é legítima a inscrição 

do nome do Devedor nos cadastros restritivos de crédito, decorrente do 

exercício regular de direito do Credor, que não enseja a sua 

responsabilidade civil – (...). (TJ-MG - AC: 10000181119470001 MG, 

Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/12/0018).”. 

(Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação exarada no presente 

decisum, considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado 

pela Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões iniciais. - Da litigância de má-fé: Da exegese 

de tudo o que fora debatido nos autos, bem como, considerando o acervo 

probatório apresentado pela Reclamada, tenho que a parte Autora, 

intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a empresa ré e de 

que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pela Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a 

parte Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes 

(instrumentos contratuais e documentos de identificação pessoal), 

possivelmente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor da Reclamante, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. No entanto, em que pesem as 

considerações apresentadas pela empresa Ré, consigno que, a princípio, 

a má-fé não deve ser estendida à patrona da parte Reclamante, pois, não 

foi apresentada nenhuma prova de que a mesma tenha participado da 

distorção da realidade fática. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no 

que concerne ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, 

entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 

9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que a Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que as pendências vencidas nos meses de 

dezembro/2016 a fevereiro/2017 chegaram a ser devidamente quitadas, 

tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o direito de reivindicar o 

pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por sua vez, é 

representado pelo montante de R$ 555,66 (quinhentos e cinquenta e cinco 

reais e sessenta e seis centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO 

a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 555,66 (quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), a ser devidamente 

corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo 

(súmula 43 do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (26/12/2016). 

Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 26773716 e 

ainda, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que a 

gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua litigância de 

má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 07 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1016614-16.2019.8.11.0002
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FATIMA SILVA BANDEIRA (REQUERENTE)
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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Bandeira Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Da ausência de prova mínima: Preliminarmente, 

a Reclamada sustentou que não há suporte probatório mínimo acerca dos 

fatos constitutivos do direito perseguido pela Reclamante, motivo pelo qual, 

postulou pelo indeferimento da exordial e, conseguintemente, para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Com a devida vênia 

aos argumentos ventilados pela Reclamada, entendo que os mesmos 

devem ser repelidos, pois, não se fazem presentes nenhuma das 

hipóteses passíveis de ensejar o indeferimento da inicial (artigo 330 do 

CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a 

Reclamada alegou como matéria preliminar que a Reclamante deixou de 

apresentar a consulta que realizou junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito (limitando-se a apresentar um documento obtido por meio de 

convênio com tais órgãos), motivo pelo qual, postulou para que a mesma 

fosse intimada a emendar a sua inicial sob pena de indeferimento e, 

consequentemente, extinção do feito. Em que pesem as considerações 

ventiladas pela Reclamada, tenho que as mesmas devem ser igualmente 

repelidas. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum 

defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da 

lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra no comércio 

local, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 92,74. No entanto, a Autora informou que 

desconhece a pendência que lhe está sendo cobrada, bem como, que 

apesar de ter contatado a operadora Ré por diversas vezes, não logrou 

êxito em resolver a questão. Por entender que foi negativada 

indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a 

regularidade do vínculo entre as partes (habilitação da linha nº 

65-9631-6956 no pacote de serviços “Vivo Controle Ilimitado Local”), bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, motivo pelo qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. No entanto, convém 

esclarecer à Postulante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente a pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova não pode 

ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de 

fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação 

cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão 

do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Via de regra, este juízo detém o entendimento 

de que as famigeradas telas sistêmicas, por possuírem caráter unilateral, 

não se revelam como um meio idôneo de prova, o que, inclusive, reflete o 

posicionamento majoritário da jurisprudência pátria. No entanto, chamou a 

atenção deste juízo o fato da Reclamante não ter negado expressamente 

que subsistiu vínculo com a Reclamada, pois, limitou-se a ventilar que “não 

tem débito algum com a empresa Requerida”. Outrossim, registra-se que, 

apesar de ter sustentado que, “por diversas vezes”, contatou a 

Reclamada para solucionar o equívoco administrativamente, a Demandante 

não apresentou a este juízo absolutamente nenhum protocolo de 

atendimento, o que, consequentemente, compromete a verossimilhança da 

explanação inicial. Pois bem, embora a Operadora Ré não tenha 

protocolizado junto à sua defesa a cópia de nenhum contrato assinado 

pela consumidora, ainda assim entendo que, excepcionalmente, as telas 

sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação e as faturas 

apresentadas como documentos anexos não merecem ser desprezadas, 

pois, fizeram emergir consideráveis indícios acerca da regularidade da 

relação jurídica outrora estabelecida entre as partes. Conforme pode ser 

facilmente visualizado nas telas e faturas protocoladas com a defesa, o 

endereço registrado nos cadastros internos da empresa de telefonia é 

justamente a mesma localidade indicada pela Reclamante como sendo o 

seu endereço residencial, qual seja, “Rua Acacia, Quadra 01, Bairro 

Mapim, Várzea Grande – MT”. Ademais, as referidas telas sistêmicas 

igualmente demonstraram que as faturas correspondentes ao 

considerável período de outubro/2013 a outubro/2014 foram devidamente 

quitadas, o que, definitivamente, não condiz com o comportamento de um 

eventual fraudador. Logo, considerando os irrefutáveis indícios acerca da 

regularidade do vínculo anteriormente firmado entre as partes, reitero que 

as considerações iniciais não se revelam verossímeis. Já no que diz 

respeito à origem do débito debatido nos autos, entendo que a mesma 

restou satisfatoriamente esclarecida. Da exegese das telas colacionadas 

à defesa, constata-se que a parte Autora se quedou silente em promover 

o pagamento das faturas vencidas de novembro/2014 a fevereiro/2015 

(cuja somatória é representada pelo valor total de R$ 92,74), motivo pelo 

qual, entendo que restou devidamente justificada a inserção do nome do 

Reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com o protocolo da 

contestação, entendo que cabia à Reclamante refutar pontualmente todos 

os argumentos e provas apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual 

não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos 

autos, entendo que foram ventiladas considerações totalmente inócuas 

para comprometer a credibilidade da tese defensiva. In casu, reitero que 

foram apresentados indícios substanciais de que subsistiu relação 

contratual entre os litigantes (- a consumidora não negou expressamente 

a existência de vínculo com a operadora; - não apresentou nenhuma 

prova de que realmente chegou a contatar a empresa para solucionar a 

questão; - o endereço cadastrado nos sistemas da Ré é a mesma 

localidade indicada na inicial e ainda, as telas sistêmicas evidenciaram a 

realização de pagamentos regulares pelo período de 01 ano), os quais, 

concatenados ao fato da Reclamante não ter apresentado qualquer 

comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe está sendo cobrada 

e ainda, da mesma não ter apresentado nenhuma prova de que chegou a 

extraviar os seus documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a 

atuação de um eventual terceiro estelionatário), confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, reitero, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer comprovante de pagamento, entendo que a restrição 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à empresa 

de telefonia a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma recente decisão 

contemplada pelo TJSP: “Apelação cível - ação declaratória negativa 

cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – 

telefonia – asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica 

comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar existente vinculo 

negocial entre as partes, bem assim a realização de pagamentos - 

desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito, ou 

ainda da sua gravação - prova do adimplemento não levada a efeito - 

débito exigível - restrição legítima - dano moral não evidenciado - resultado 

de improcedência preservado - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 

10028361420198260405 SP 1002836-14.2019.8.26.0405, Relator: Tercio 

Pires, Data de Julgamento: 23/01/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 23/01/2020).”. (Destaquei). Considerando que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do 

CPC/2015), tenho que resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

submetidas à apreciação deste juízo. - Da litigância de má-fé: Da exegese 

de tudo o que fora debatido nos autos, tenho que a parte Autora, 

intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e de 

que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 
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auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pela Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do 

efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais 

arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no 

entanto, consigno que a gratuidade não afasta a condenação proveniente 

da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no 

DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Várzea Grande - MT, 07 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1005969-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE BITTENCOURT MENDES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO BARBOSA DE SOUSA OAB - DF59041 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1005969-29.2019.8.11.0002 Reclamante: Luís Paulo 

Albuquerque de Oliveira Reclamada: Daiane Bittencourt Mendes Santos 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Extrai-se do “Termo de 

Audiência de Conciliação” vinculado ao ID nº 28775913 que a parte 

Reclamante não compareceu na referida solenidade. Reza o artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95 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; ”. (Destaquei). Ademais, os andamentos 

processuais subsequentes demonstraram que a parte Postulante não 

apresentou absolutamente nenhuma manifestação para tentar justificar a 

sua ausência, motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão extinguir o presente feito. Dispositivo: Diante 

da contumácia incorrida pelo Demandante, bem como, com amparo no que 

resta disposto pelo artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Por derradeiro, com amparo no 

que preconiza o Enunciado nº 28 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados 

Especiais), CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, não podendo ser repetido o ajuizamento desta ação sem que 

seja realizado o prévio pagamento. Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

07 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) 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: 1018743-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DE PINHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018743-91.2019.8.11.0002 Reclamante: Igor de Pinho Costa 

Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da impossibilidade de inversão 

do ônus da prova: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que as 

alegações apresentadas pelo Reclamante não detêm verossimilhança, 

pois, a relação jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu 

normalmente até que o consumidor, sem qualquer justificativa, deixou de 

honrar os pagamentos que se faziam necessários. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada pugnou para que fosse 

reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Com a 

devida vênia as considerações apresentadas pela empresa Ré, tenho que 

as mesmas devem ser rejeitadas, pois, além de a inversão do ônus da 

prova se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e qualquer 

consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira do Demandante. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de documento 

indispensável para a propositura da demanda: Ainda como matéria 

preliminar, a Reclamada sustentou que o Reclamante não apresentou 

nenhum comprovante de residência em seu próprio nome, limitando-se a 

apresentar documento em nome de terceiro. Desta forma, a Operadora Ré 

postulou para que o Demandante fosse intimado a emendar a sua inicial, 

sob pena de indeferimento e, consequentemente, extinção dos autos sem 

a resolução do mérito. Inobstante a exposição ventilada pela Reclamada, 

tenho que a mesma deve ser igualmente repelida. Reza o artigo 4º, I, da 

Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; ”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em comento, 

bem como, considerando que a empresa de telefonia Ré possui uma filial 

nesta Comarca, não verifico nenhum obstáculo que impeça este juízo de 

apreciar o feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência 

de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por 

fim, a Reclamada sustentou em caráter preliminar que o Reclamante deixou 

de apresentar a consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

limitando-se a apresentar um documento obtido por meio de convênio com 

tais órgãos, impossibilitando a verificação da sua veracidade. Destarte, a 

empresa Ré postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a 

sua inicial, a fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de 

sua manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Não obstante 
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os argumentos acima mencionados, tenho que os mesmos não reivindicam 

a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 

e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no 

valor de R$ 97,62. No entanto, o Autor informou que não reconhece a 

dívida que lhe está sendo cobrada, motivo pelo qual, acredita que a 

inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda almejando não só a anulação do negócio 

jurídico, como também, a condenação da Reclamada ao pagamento de uma 

verba indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços 

(habilitação da linha nº 65-9806-9286), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou para que a ação fosse julgada improcedente. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (artigo 373, 

II, do CPC/2015). Apesar de a Reclamada ter sustentado a regularidade do 

vínculo com a parte Autora, registra-se que a empresa de telefonia se 

limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas (cujo endereço sequer corresponde àquele que foi indicado no 

preâmbulo da inicial), não anexando aos autos absolutamente nenhum 

documento apto para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. 

Com a devida vênia aos argumentos exarados na contestação, contemplo 

o entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o 

simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da 

dívida que está sendo exigida do consumidor. No intuito de corroborar o 

referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 

14/03/2019).”. (Destaquei). In casu, entendo que cabia à Reclamada 

comprovar a efetiva contratação de seus serviços mediante a 

apresentação de documentos dotados de integridade, como por exemplo 

um instrumento contratual devidamente assinado pelo cliente, bem como, 

os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou 

ainda, um arquivo de áudio em que o próprio Reclamante tenha externado 

a sua adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. No que se 

refere ao “Relatório de Chamadas” anexo à defesa, entendo que o 

referido documento, por estar desprovido de qualquer contrato assinado 

ou ainda, consoante alhures mencionado, de eventual arquivo de áudio, 

conserva o mesmo caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, 

não se revelando como provas idôneas. Portanto, não tendo sido 

devidamente comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, 

entendo que tanto a cobrança quanto a negativação registrada em 

detrimento do Reclamante se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do 

Código Civil), amparando as pretensões submetidas à apreciação deste 

juízo e, consequentemente, comprometendo o acolhimento dos pedidos 

formulados na contestação (contraposto, litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça). Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem prejudicados. No que tange à 

reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Reclamante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE 

REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Negativa de contratação e de 

existência de débito. Caso em que a autora nega a existência de 

contratação e de débito junto à operadora de telefonia ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação de serviço de telefonia e da 

origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto 

inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado 

que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada 

se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a 

declaração de inexistência de dívida e o cancelamento da inscrição 

negativa. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo 

causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é 

o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano 

se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão 

ínsitos nela. (...). APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO 

AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078079506, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

29/08/2018).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de 

qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir 

o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que 

dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 
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10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o valor da dívida que está sendo debatida nos 

presentes autos, o fato do Reclamante não possuir nenhuma anotação 

restritiva adicional e ainda, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos 

autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa 

definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da presente data. Outrossim, CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e 

ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados 

a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da 

efetivação do apontamento restritivo (24/05/2019). Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela empresa de 

telefonia. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

10 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) 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: 1018746-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/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: 1018746-46.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria das Dores da 

Costa Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da inépcia da inicial – Da 

ausência de documentos essenciais para a propositura da ação: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que a parte Autora se quedou 

silente em apresentar um comprovante de apontamento obtido 

pessoalmente junto à CDL de seu município. Desta forma, a Operadora Ré 

pugnou para que a Demandante fosse intimada a emendar a petição inicial, 

sob pena de indeferimento de sua manifestação e, consequentemente, 

extinção dos autos sem julgamento do mérito. Não obstante os argumentos 

acima mencionados, entendo que os mesmos perderam o seu objeto, pois, 

conforme pode ser visualizado na manifestação anexa ao Id. nº 

28510124, a Reclamante apresentou um comprovante de restrição obtido 

diretamente no balcão de atendimento do CDL de Várzea Grande/MT. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de interesse de agir – 

Ausência de pretensão resistida: Ainda como matéria preliminar, a 

Reclamada sustentou que não houve qualquer contato prévio pela 

Reclamante, o que, por sua vez, demonstra que não houve pretensão 

resistida por parte da empresa de telefonia. Por entender que a Autora 

não possui interesse de agir, a Ré postulou para que o processo fosse 

extinto sem julgamento do mérito. Com a devida vênia às considerações 

ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas devem ser igualmente 

refutadas. A meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a 

pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito do 

interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, ainda que a 

Reclamada não tenha sido provocada na esfera administrativa (até mesmo 

porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer 

demanda), o fato de a Reclamante ter sustentado que foi negativada 

indevidamente faz emergir não só o seu interesse, como também, a sua 

legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no 

valor de R$ 95,84. No entanto, a Autora informou não ter solicitado, 

tampouco adquirido qualquer produto ou serviço junto à Reclamada, motivo 

pelo qual, ainda que a contratação tenha sido eventualmente realizada, 

acredita que a mesma foi proveniente de uma fraude. Por entender que foi 

negativada de forma indevida e que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços (habilitação 

da linha nº 65-99661-8728 na modalidade “Vivo Controle”), bem como, que 

em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na existência 

de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada postulou para que a ação fosse julgada improcedente. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de a Reclamada ter 

sustentado a regularidade do vínculo com a parte Autora, registra-se que 

a empresa de telefonia se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o 

“print” de algumas telas sistêmicas (cujo endereço sequer corresponde 

àquele que foi indicado no preâmbulo da inicial), não anexando aos autos 

absolutamente nenhum documento apto para comprovar a efetiva 

contratação dos seus serviços. Com a devida vênia aos argumentos 

exarados na contestação, contemplo o entendimento de que, por se 

tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas telas 

sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a existência de 

relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está sendo exigida 

da consumidora. No intuito de corroborar o referido posicionamento, segue 

destacada, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - 

NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO 

DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A 

simples negativação indevida enseja dano moral e direito à indenização, 

independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a 

ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A mera apresentação de telas 

de sistema informatizado, desacompanhadas de quaisquer outras 

evidências acerca da formalização da relação jurídica entre as partes, não 

é suficiente para comprovar a existência da dívida, dado o caráter 

unilateral de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data 

de Publicação: 14/03/2019).”. (Destaquei). In casu, entendo que cabia à 

Reclamada comprovar a efetiva contratação de seus serviços mediante a 

apresentação de documentos dotados de integridade, como por exemplo 

um instrumento contratual devidamente assinado pela cliente, bem como, 

os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou 
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ainda, um arquivo de áudio em que a própria Reclamante tenha externado 

a sua adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. No que se 

refere ao “Relatório de Chamadas” anexo à defesa, entendo que o 

referido documento, por estar desprovido de qualquer contrato assinado 

ou ainda, consoante alhures mencionado, de eventual arquivo de áudio, 

conserva o mesmo caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, 

não se revelando como uma prova idônea. Portanto, não tendo sido 

devidamente comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, 

entendo que tanto a cobrança quanto a negativação registrada em 

detrimento da Reclamante se revelaram ilícitas (artigo 186 do Código Civil), 

amparando as pretensões submetidas à apreciação deste juízo e, 

consequentemente, comprometendo o acolhimento do pedido contraposto 

formulado na contestação. Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem prejudicados. No que tange à 

reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE 

REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Negativa de contratação e de 

existência de débito. Caso em que a autora nega a existência de 

contratação e de débito junto à operadora de telefonia ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação de serviço de telefonia e da 

origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto 

inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado 

que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada 

se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a 

declaração de inexistência de dívida e o cancelamento da inscrição 

negativa. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo 

causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é 

o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano 

se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão 

ínsitos nela. (...). APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO 

AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078079506, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

29/08/2018).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de 

qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir 

o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que 

dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não 

pode fechar os olhos no tocante ao fato de existirem outras negativações 

em nome da Reclamante, conforme pode ser visualizado no documento 

anexo ao Id. nº 28513153. Embora as anotações adicionais efetivadas 

pelos credores “BANCO BRADESCO S/A.” e “CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL” não sejam preexistentes ao apontamento debatido nesta lide (o 

que, por si só, afasta a incidência da súmula 385 do STJ), o fato é que as 

mesmas não merecem ser desprezadas, pois, detém irrefutável relevância 

para fins de arbitramento do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

acima mencionadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida que está 

sendo debatida nos presentes autos, o fato da Reclamante possuir outras 

anotações restritivas e ainda, principalmente, a fim de evitar o seu 

locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do 

débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais, CONDENO 

a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (22/05/2018). Por fim, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela empresa de 

telefonia. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 10 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1018742-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES FELIPE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018742-09.2019.8.11.0002 Reclamante: Hernandes Felipe 

de Arruda Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO S/A.) SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Da preliminar: - Da ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito: Preliminarmente, a Reclamada sustentou 

que o Reclamante deixou de apresentar a consulta que realizou nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a apresentar um documento 

obtido por meio de convênio com tais órgãos. Destarte, a empresa Ré 

postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a 

fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Não obstante os 

argumentos acima mencionados, tenho que os mesmos não reivindicam a 

guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 

320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que o seu nome foi negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 413,08. No entanto, o Autor informou que 

desconhece a dívida que lhe está sendo cobrada, bem como, que 

independentemente do que ocasionou a restrição, de sua parte não houve 

nenhuma atitude que justificasse a cobrança do mencionado valor. Por 

entender que foi negativado de forma indevida e ainda, que tal fato teria 

lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com 

a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços 

(habilitação da linha nº 65-99992-0169 no pacote de serviços “Vivo 

Internet Móvel 14GB”), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não 

havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Autor tenha sustentado argumentos no 

intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo 

contratual entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, 

principalmente, as provas apresentadas pela Reclamada retiraram 

completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a relação jurídica 

outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente comprovada, 

pois, a Reclamada apresentou a este juízo a cópia de instrumentos 

contratuais (“Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP”; 

“Contrato de Permanência por Benefício” e “Check List – Venda de Modem 

e BlackBox”) devidamente assinados pelo Reclamante, bem como, a cópia 

do documento de identificação pessoal (“Cédula de Identidade”) 

apresentado no momento da contratação, “faturas de cobrança” e ainda, 

um “Relatório de Chamadas”. Ademais, registra-se que, não bastasse as 

assinaturas lançadas nos mencionados contratos guardarem notória 

similitude com àquelas exaradas nos documentos anexos à petição inicial 

e no termo de audiência de conciliação, a “Cédula de Identidade” 

protocolizada junto à defesa (documento este que, reitero, foi apresentado 

à empresa de telefonia no momento da contratação) é exatamente o 

mesmo documento que instruiu a exordial, o que apenas fortalece a lisura 

do vínculo anteriormente firmado entre as partes. Como se não bastasse, 

extrai-se das telas sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação 

(cuja idoneidade somente está sendo levada em consideração por este 

juízo em decorrência dos documentos alhures mencionados) que foram 

registrados pagamentos de faturas durante o período de outubro/2016 a 

fevereiro/2017, o que, definitivamente, não condiz com o comportamento 

de um fraudador. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos 

presentes autos, entendo que a mesma restou igualmente esclarecida. 

Inobstante o consumidor tivesse habilitado uma linha telefônica em seu 

nome (o que, reitero, restou comprovado por meio de instrumentos 

contratuais assinados e ainda, a apresentação de um documento de 

identificação pessoal), bem como, usufruído dos serviços contratados 

(conforme pode ser visualizado no “Relatório de Chamadas”), as 

mencionadas telas sistêmicas igualmente evidenciaram que o Postulante 

se quedou inerte em honrar o pagamento das faturas correspondentes 

aos meses de março a junho/2017, motivo pelo qual, entendo que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No tocante à alegação do Reclamante de que não teria sido 

notificado previamente sobre a pendência que culminou com a sua 

inserção creditícia, consigno que igualmente não há como atribuir qualquer 

responsabilidade à Reclamada, pois, segundo disposição contida na 

Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”. Com 

o protocolo da contestação, cabia ao Reclamante ter refutado 

pontualmente todos os argumentos e provas apresentadas pela 

Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação anexa ao Id. 28644621, entendo que foram ventiladas 

considerações totalmente inócuas para comprometer a credibilidade da 

tese defensiva, pois, apesar de sustentado a necessidade de ser 

produzida uma prova pericial, o Reclamante não apontou nenhum vestígio 

de fraude nas assinaturas exaradas nos instrumentos contratuais. Além 

disso, o Autor quedou-se silente em refutar a Cédula de Identidade 

apresentada pela Reclamada (a qual, reitero, é exatamente o mesmo 

documento que instruiu a inicial) e ainda, o fato de terem sido realizados 

pagamentos de algumas faturas, motivo pelo qual, a tese inaugural deve 

ser totalmente repelida. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem 

como, não tendo sido apresentado pelo Postulante qualquer prova 

indicando a devida contraprestação pelos serviços comprovadamente 

contratados e usufruídos, entendo que a restrição creditícia debatida 

nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer 

ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a 

fundamentação acima mencionada, segue abaixo colacionado, por 

analogia, um julgado contemplado pelo TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INOVAÇÃO RECURSAL - 

VEDAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - SERVIÇO DE 

TELEFONIA - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO - 

VERIFICAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO 

CREDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU E LESÃO 

EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA 

DEMANDANTE - CARACTERIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) - Se a 

parte Requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a 

celebração de Contrato entre as litigantes, assim como o inadimplemento 

do valor pelo qual o Autor se obrigou, é legítima a inscrição do nome do 

Devedor nos cadastros restritivos de crédito, decorrente do exercício 

regular de direito do Credor, que não enseja a sua responsabilidade civil – 

(...). (TJ-MG - AC: 10000181119470001 MG, Relator: Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/12/0018).”. (Destaquei). Com 

respaldo em toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pelo 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos autos, 

bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a empresa ré e de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 
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necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte 

Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes (instrumentos 

contratuais e documento de identificação pessoal), possivelmente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

do Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. No entanto, em que pesem as considerações apresentadas pela 

empresa Ré, consigno que, a princípio, a má-fé não deve ser estendida à 

patrona da parte Reclamante, pois, não foi apresentada nenhuma prova de 

que a mesma tenha participado da distorção da realidade fática. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece 

ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Consoante alhures mencionado, considerando que o Reclamante não 

apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de que as 

pendências vencidas nos meses de março a junho/2017 chegaram a ser 

devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o 

direito de reivindicar o pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por 

sua vez, é representado pelo montante de R$ 432,08 (quatrocentos e 

trinta e dois reais e oito centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 432,08 (quatrocentos e 

trinta e dois reais e oito centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice 

INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), 

ou seja, a data de vencimento da dívida (17/03/2017). Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta 

a condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) 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: 1018686-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMACENO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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 1018686-73.2019.8.11.0002 Reclamante: João Damaceno 

Santiago Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO S/A.) SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Da preliminar: - Da ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito: Preliminarmente, a Reclamada sustentou 

que o Reclamante deixou de apresentar a consulta que realizou nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a apresentar um documento 

obtido por meio de convênio com tais órgãos. Destarte, a empresa Ré 

postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a 

fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Não obstante os 

argumentos acima mencionados, tenho que os mesmos não reivindicam a 

guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 

320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que o seu nome foi negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 96,73. No entanto, o Autor informou que desconhece 

a dívida que lhe está sendo cobrada, bem como, que independentemente 

do que ocasionou a restrição, de sua parte não houve nenhuma atitude 

que justificasse a cobrança do mencionado valor. Por entender que foi 

negativado de forma indevida e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade do vínculo entre as partes (migração da linha nº 

65-9955-9147, posteriormente alterada para nº 65-9940-9147, no pacote 

de serviços “SmartVivo Controle Plus 100”), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de credora, motivo pelo qual, entende que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. No entanto, convém 

esclarecer ao Postulante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente a pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova não pode 

ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de 

fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação 

cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão 

do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Via de regra, este juízo detém o entendimento 

de que as famigeradas telas sistêmicas, por possuírem caráter unilateral, 

não se revelam como um meio idôneo de prova, o que, inclusive, reflete o 

posicionamento majoritário da jurisprudência pátria. No entanto, embora a 

Operadora Ré não tenha protocolizado junto à sua defesa a cópia de 

nenhum contrato assinado pelo consumidor, ainda assim entendo que, 

excepcionalmente, as telas sistêmicas colacionadas ao corpo da 

contestação e as faturas apresentadas como documentos anexos não 

merecem ser desprezadas, pois, fizeram emergir consideráveis indícios 

acerca da regularidade da relação jurídica outrora estabelecida entre as 

partes. Conforme pode ser facilmente visualizado nas telas e faturas 

protocoladas com a defesa, o endereço registrado nos cadastros internos 
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da empresa de telefonia é justamente a mesma localidade indicada pelo 

Reclamante como sendo o seu endereço residencial, qual seja, “Rua 08, 

s/nº, Quadra 20, Bairro Santa Maria II, Várzea Grande – MT”. Ademais, as 

referidas telas sistêmicas igualmente demonstraram que foi realizado o 

pagamento da fatura correspondente ao mês 06/2015, o que, 

definitivamente, não condiz com o comportamento de um eventual 

fraudador. Logo, considerando os irrefutáveis indícios acerca da 

regularidade do vínculo anteriormente firmado entre as partes, reitero que 

as considerações iniciais não se revelam verossímeis. Já no que diz 

respeito à origem do débito debatido nos autos, entendo que a mesma 

restou satisfatoriamente esclarecida. Da exegese das telas colacionadas 

à defesa, constata-se que a parte Autora se quedou silente em promover 

o pagamento das faturas vencidas de julho a setembro/2015 (cuja 

somatória é representada pelo valor total de R$ 96,73), motivo pelo qual, 

entendo que restou devidamente justificada a inserção do nome do 

Reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à 

alegação do Postulante de que não teria sido notificado sobre a pendência 

que culminou com a sua inserção creditícia, consigno que igualmente não 

há como atribuir qualquer responsabilidade à Reclamada, pois, segundo 

disposição contida na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Com o protocolo da contestação, entendo que 

cabia ao Reclamante refutar pontualmente todos os argumentos e provas 

apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. 

Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, entendo que 

foram ventiladas considerações totalmente inócuas para comprometer a 

credibilidade da tese defensiva. In casu, reitero que foram apresentados 

indícios substanciais de que subsistiu relação contratual entre os litigantes 

(- o consumidor não apresentou nenhuma prova de que chegou a contatar 

a empresa para solucionar a questão administrativamente; - o endereço 

cadastrado nos sistemas da Ré é a mesma localidade indicada no 

preâmbulo da inicial e ainda, as telas sistêmicas evidenciaram a realização 

de pagamento de uma fatura), os quais, concatenados ao fato do 

Reclamante não ter apresentado qualquer comprovante de pagamento 

inerente à dívida que lhe está sendo cobrada e ainda, do mesmo não ter 

apresentado nenhuma prova de que chegou a extraviar os seus 

documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a atuação de um 

eventual terceiro estelionatário), confere legitimidade ao apontamento 

restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo débitos pendentes, 

bem como, reitero, não tendo sido apresentado pelo Reclamante qualquer 

comprovante de pagamento, entendo que a restrição creditícia debatida 

nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à empresa de telefonia a 

prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). Nesse sentido, 

segue transcrita, por analogia, uma recente decisão contemplada pelo 

TJSP: “Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais - prestação de serviço – telefonia – 

asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica comprovada - 

reprodução de telas sistêmicas a informar existente vinculo negocial entre 

as partes, bem assim a realização de pagamentos - desnecessidade, no 

contexto, da apresentação do contrato escrito, ou ainda da sua gravação 

- prova do adimplemento não levada a efeito - débito exigível - restrição 

legítima - dano moral não evidenciado - resultado de improcedência 

preservado - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10028361420198260405 SP 

1002836-14.2019.8.26.0405, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 

23/01/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

23/01/2020).”. (Destaquei). Considerando que a Reclamada logrou êxito 

em comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do 

direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho que 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões submetidas à apreciação 

deste juízo. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora 

debatido nos autos, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a empresa Ré e de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno 

que a gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 10 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1019451-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA VALADARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019451-44.2019.8.11.0002 Reclamante: Vera Lucia 

Valadares de Oliveira Reclamado: Itaú Unibanco S/A. SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. A Reclamante esclareceu na petição 

inicial ser pensionista do INSS, bem como, que nos meses de setembro e 

outubro/2019 passou a receber várias ligações com oferecimento de 

empréstimo consignado e, em todas, foi negado o interesse, pois, explicou 

aos correspondentes bancários que já vinha sendo descontado um 

determinado valor em seu benefício (comprometendo a margem de 30%). 

No entanto, a Postulante relatou que, na data de 07/10/2019, sem a sua 

autorização (pois, não houve a assinatura de contrato ou a finalização de 

contratação por telefone), o Reclamado efetuou uma operação no valor de 

R$ 11.237,45, o qual foi creditado em sua conta. A Demandante destacou 

que, em decorrência da mencionada operação, passaram a ser realizados 

descontos em seu benefício (nos meses 11 e 12/2019), os quais vem 

comprometendo o seu orçamento. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, o Reclamado arguiu a preliminar de “inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo” e, no tocante ao mérito, sustentou a 

regularidade da contratação de um empréstimo (com descontos em 

benefício previdenciário) pela Reclamante, bem como, que o valor de R$ 
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11.237,45 foi devidamente liberado em favor da mesma (mediante crédito 

em conta), motivo pelo qual, entende que não há de se falar em 

declaração de inexigibilidade de débito, tampouco na existência de danos 

morais ou materiais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que 

subsiste um obstáculo intransponível que impede este juízo de enfrentar o 

mérito da lide. Da exegese da explanação inaugural, verifica-se que a 

Reclamante nega de forma veemente a contratação de qualquer 

empréstimo junto ao Reclamado, o que, inclusive, encontra-se fortalecido 

pelos arquivos de áudio anexos à inicial (destacando-se que, não 

obstante às agressivas investidas de correspondentes bancários para 

ofertar um empréstimo, em todas a Reclamante externou o seu 

desinteresse devido a ausência de margem) e ainda, pelo fato da 

consumidora, em um aparente ato de boa-fé, ter promovido o depósito 

judicial da importância que outrora foi creditada em sua conta pela 

financeira Ré (Id. nº 28664913). Todavia, este juízo igualmente não pode 

ignorar o fato de o Reclamado ter apresentado a cópia de instrumentos 

contratuais devidamente assinados, bem como, do documento de 

identificação pessoal pertencente à Reclamante, os quais, conferem 

aparente legitimidade ao empréstimo debatido nos presentes autos. Logo, 

considerando que, ao protocolar a sua impugnação, a Reclamante refutou 

as assinaturas lançadas nos mencionados contratos (chegando a 

colacionar um quadro comparativo das assinaturas), bem como, reiterou 

não ter assinado tais documentos, entendo que, a fim de verificar se as 

assinaturas lançadas nos contratos realmente partiram do punho da 

consumidora, revela-se imprescindível a produção de uma prova pericial 

de cunho grafotécnico, a qual, dada a sua complexidade, afasta a 

competência deste Juizado Especial Cível para a apreciação do feito. Reza 

o artigo 5º da Lei nº 9.099/95 que: “O juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.”. 

(Destaquei). In casu, não obstante a negativa de contratação por parte da 

Demandante, não há como ignorar a semelhança entre as assinaturas 

lançadas nos famigerados contratos e àquelas constantes nos 

documentos que instruíram a inicial, razão pela qual, tenho que não há 

nenhuma possibilidade de se atestar, mediante mera análise visual, se 

realmente o vínculo anteriormente estabelecido entre as partes foi 

proveniente de uma fraude. Destarte, para um exame mais acurado da 

questão, com vistas à completa instrução do feito, bem como, no intuito de 

possibilitar ao juízo a segurança necessária para o exercício da jurisdição 

e, principalmente, a fim de evitar eventuais prejuízos à ambos os litigantes, 

entendo ser indispensável a realização da mencionada prova pericial, de 

natureza grafotécnica, para extirpar qualquer vestígio de dúvida. Com 

efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, 

criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a 

atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 

9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento 

alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que 

naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o desate 

da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que 

a aferição da complexidade da causa leva em consideração não o direito 

material discutido, mas sim o objeto da prova, consoante orienta o 

Enunciado nº 54 do FONAJE, in verbis: “A menor complexidade da causa, 

para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em 

face do direito material.”. (Destaquei). Desta forma, restando controversa 

a veracidade das assinaturas supostamente lançadas pela Reclamante 

nos contratos anexos à contestação, mostra-se inafastável a 

necessidade de realização da prova pericial alhures mencionada, a qual, 

por envolver matéria complexa, afasta a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, impondo o reconhecimento da extinção do processo sem 

exame do mérito, na dicção do artigo 3° c/c artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. 

Visando corroborar toda a sucinta fundamentação exarada neste 

decisum, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência oriunda do 

TJRO: “Recurso inominado. Negativação indevida. Perícia técnica. 

Necessidade. Incompetência dos Juizados Especiais. Extinção do 

processo. Em sendo indispensável a perícia técnica para elucidação dos 

fatos controvertidos, torna-se incompetente o Juizado Especial para 

prosseguimento do feito, considerando o rito procedimental previsto na Lei 

n.º 9.099/1995. (TJ-RO - RI: 70320828020178220001 RO 

7032082-80.2017.822.0001, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, acolho a preliminar 

arguida e, com respaldo no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, por entender 

ser inadmissível a tramitação do feito pelo procedimento sumaríssimo 

(devido a necessidade de ser realizada uma perícia de cunho 

grafotécnico), JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Por derradeiro, DETERMINO a liberação do montante consignado 

judicialmente (Id. 28664913) em favor da parte Reclamante, mediante a 

prévia informação dos dados bancários pela mesma. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

10 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) 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: 1018765-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAYDE GABRIEL PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018765-52.2019.8.11.0002 Reclamante: Athayde Gabriel 

Peixoto Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

incompetência absoluta do Juizado Especial: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que, não tendo o Reclamante se utilizado de qualquer meio de 

prova para confirmar a sua irresignação, revela-se necessária a 

realização de uma prova pericial técnica nas instalações elétricas da UC. 

No entanto, por entender que a complexidade da referida prova afasta a 

competência do Juizado Especial Cível para apreciação do feito, a 

Reclamada postulou para que o processo fosse extinto por 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Com a devida vênia às 

considerações ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas não 

reivindicam o acolhimento deste juízo. Ao que tudo indica, a Reclamada 

não se atentou à causa de pedir que motivou a propositura da presente 

lide, pois, se o tivesse feito, teria constatado que em nenhum momento o 

Reclamante se insurgiu acerca de eventuais valores cobrados em suas 

faturas (fazendo emergir o caráter totalmente genérico da preliminar em 

debate), mas sim, sobre a negativa de transferência da UC nº 

6/1975851-5 para o seu nome. Ademais, consigno que os documentos 

protocolizados nos autos já se revelam suficientes para fins de auxiliar 

este juízo na formação do convencimento e ainda, que o eventual 

acolhimento da tese ventilada pela Concessionária de Energia retardaria 

injustificadamente a resolução do feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que, na 

data de 04/11/2019, alugou o imóvel correspondente à UC nº 6/1975851-5 

(Rodovia dos Imigrantes, s/nº, KM 8,5, Bairro Capela do Piçarrão, Várzea 

Grande-MT), o qual não só se encontrava em reforma, como também, 

estava sem o fornecimento de energia. O Autor relatou que, na data de 

19/11/2019, no intuito de regularizar a situação, diligenciou até a 

Concessionária de Energia para solicitar o restabelecimento dos serviços, 

bem como, a transferência da UC para o seu nome (Protocolo nº 

61537000), no entanto, mesmo tendo mostrado o contrato de locação do 

imóvel, a Reclamada negou tais requerimentos sob a justificativa de que o 

bem era utilizado para fins comerciais e que teria ocorrido sucessão 

empresarial. O Postulante acredita que a Reclamada está condicionando a 

troca de titularidade da UC ao pagamento de débitos pretéritos, todavia, 

sustenta que não detém nenhuma responsabilidade por dívidas contraídas 

por outrem. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 
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Reclamada sustentou que a troca de titularidade somente não foi realizada 

porque o Reclamante não teria apresentado os documentos que se faziam 

necessários, no sentido de comprovar que não seria desenvolvida 

nenhuma atividade comercial no imóvel ou de que não seria dado 

continuidade à atividade anterior (a fim de descaracterizar a sucessão 

empresarial). A Reclamada teceu algumas considerações acerca da 

presunção de legalidade de seus atos, bem como, que não se fazem 

presentes os requisitos necessários à reparação de danos morais. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao Id. 

nº 26733109 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor do Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

protocolado nos autos, tenho que o direito milita em favor das pretensões 

inaugurais. Embora a Reclamada tenha justificado que a negativa de troca 

de titularidade da UC ocorreu em razão de o consumidor não ter 

apresentado os documentos que se faziam necessários, entendo que tais 

considerações não detêm credibilidade. Da exegese das provas anexas à 

contestação, não subsistem dúvidas de que no imóvel referente à UC nº 

6/1975851-5 funcionava um estabelecimento comercial, pois, o cliente 

“EMERSON DE FREITAS PEDRO” (o qual figurava como titular da UC) 

estava classificado na referida classe e ainda, a média do consumo de 

energia se revelava consideravelmente alta para uma residência padrão. 

No entanto, tenho que o Reclamante apresentou à Reclamada (conforme 

consta do Protocolo de Atendimento nº 61537000, colacionado ao corpo 

da exordial) o único documento que estava ao seu alcance para justificar 

a almejada troca de titularidade da UC, qual seja, o competente “Contrato 

de Locação”. Em que pese o fato dos dados pessoais (RG/CPF) insertos 

no referido instrumento contratual realmente não guardarem qualquer 

relação com àqueles pertencentes ao Reclamante (bastando uma simples 

análise comparativa com os documentos anexos à inicial), tenho que tal 

divergência não passou de um flagrante erro material, pois, foi 

reconhecida a firma da assinatura do Postulante. Outrossim, consigna-se 

que as cláusulas contratuais demonstram que o imóvel inerente à referida 

UC será utilizado para fins residenciais, o que, a meu ver, confere maior 

verossimilhança às alegações iniciais. Como se não bastasse, registra-se 

que a Reclamada não apresentou nenhuma prova de que subsiste alguma 

pendência contraída pelo Reclamante relacionada à outra UC ou ainda, de 

que o consumidor continua a explorar a mesma atividade econômica do 

atual titular da UC (o que, segundo minha convicção, poderia ser 

facilmente demonstrado por intermédio de um “Termo de Ocorrência e 

Inspeção”), fazendo emergir patente desrespeito ao que preconiza o 

artigo 373, II, do CPC/2015. Portanto, não tendo sido apresentada nenhuma 

justificativa minimamente plausível para amparar a negativa de 

transferência de titularidade da UC para o nome do Reclamante, entendo 

que a Reclamada incorreu em uma falha na prestação dos seus serviços, 

restando imperioso o acolhimento da pretensão obrigacional elencada na 

inicial. Já no que se refere a pretensão indenizatória almejada pelo 

Reclamante, entendo que a mesma comporta acolhimento. A princípio, 

tenho que a simples negativa ou demora para atender um pedido de troca 

de titularidade de UC não se prestaria em ofender os direitos inerentes à 

personalidade de qualquer consumidor. Todavia, este juízo não pode 

simplesmente ignorar as diligências administrativas adotadas pelo 

Postulante para resolver a questão de forma amigável (seja diligenciando 

pessoalmente até a Concessionária ou ainda, contatando a mesma por 

meio do SAC), as quais demonstram cristalinamente que houve um desvio 

produtivo por parte do mesmo e, principalmente, uma falha no atendimento 

da Concessionária. Acerca do “desvio produtivo” supramencionado, de 

suma importância registrar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça 

vem contemplando o posicionamento acerca da configuração de abalo 

moral em favor de consumidores que despendem de seu tempo para 

resolver questões que deveriam ser solucionadas pelos fornecedores 

(Conforme Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi. Data do julgamento: 12/09/2017). Ainda que tente se 

eximir de sua responsabilidade, cumpre registrar que, tratando-se o 

vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

de seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem eventualmente prejudicados. 

Destarte, considerando que a flagrante omissão da Reclamada contribuiu 

diretamente para com os infortúnios imateriais vivenciados pelo Autor (não 

tendo sido apresentado nenhum argumento minimamente plausível para 

justificar o não atendimento de uma simples solicitação de troca de 

titularidade de UC), tenho que a Concessionária de Energia deverá ser 

devidamente responsabilizada, até mesmo para evitar a reincidência de 

novas situações semelhantes à que está sendo debatida nestes 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 demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que os fatos debatidos nos presentes autos provocaram transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos), uma vez que 

o Reclamante teve de despender de seu valioso tempo para tentar 

solucionar uma questão que a Ré estava sendo irrefutavelmente omissa 

em atender e ainda, foi compelido a ingressar judicialmente para que, 

enfim, sua pretensão fosse apreciada com um mínimo de respeito pela 

Concessionária. A fim de corroborar toda a fundamentação exarada no 

presente decisum, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência 

oriunda do TJSP: “DANO MORAL. Reconhecimento. Cobrança indevida. 

Débitos realizados no exterior com dados do cartão de crédito da autora. 

Operações incompatíveis com o perfil da consumidora, que buscou a 

solução administrativa do problema reiteradas vezes. Desvio produtivo 

evidenciado. Dano moral causado pela desídia das fornecedoras, que não 

solucionaram falha evidente na prestação de serviços, optando por 

continuar as cobranças indevidas. Precedentes. Indenização devida. 

S e n t e n ç a  r e f o r m a d a .  R E C U R S O  P R O V I D O .  ( T J - S P 

10054652720178260438 SP 1005465-27.2017.8.26.0438, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/07/2018, 38ª Câmara 

de Direito Privado).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em 

danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando respaldar a fundamentação supra, segue abaixo colacionada 

uma jurisprudência proveniente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA 

ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 

OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. 

(...) 3. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve 

atentar para a dupla finalidade da indenização, a saber, compensatória e 

pedagógica. Deve, outrossim, orientar-se pelos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Valor indenizatório arbitrado pelo 

julgador singular que merece manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, no intuito de 

evitar o locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida 

e, no tocante ao mérito, com amparo no que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, 

primeiramente para DETERMINAR que a Reclamada providencie, no prazo 

de 48 (quarenta e oito horas), a transferência de titularidade da UC nº 

6/1975851-5 para o nome do Reclamante. Ademais, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 
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362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista 

tratar-se de responsabilidade contratual. Por fim, RATIFICO a decisão 

interlocutória vinculada ao ID nº 26733109. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) 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: 1019274-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VANDERLEI PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019274-80.2019.8.11.0002 Reclamante: Carlos Vanderlei 

Pereira da Rocha Reclamada: TIM Celular S/A. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da não concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita: Preliminarmente, a Reclamada sustentou 

que, embora tenha afirmado que não possui condições para custear os 

encargos da presente lide, o Reclamante não apresentou provas capazes 

de demonstrar a real necessidade de usufruir do almejado benefício. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada postulou para que o Autor 

fosse intimado a apresentar provas acerca da sua condição de 

miserabilidade jurídica. Com a devida vênia aos argumentos apresentados 

pela Reclamada, tenho que os mesmos não reivindicam a guarida deste 

juízo, pois, segundo previsão contida no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (Destaquei). Outrossim, 

entendo que, se a Reclamada defende a necessidade de rejeição do 

pedido de assistência judiciária formulado pelo Reclamante, cabia à própria 

empresa de telefonia apresentar a este juízo alguma prova passível de 

afastar o entendimento acerca da condição de miserabilidade jurídica da 

parte Autora, o que, definitivamente, não obteve sucesso em fazer. Como 

se não bastasse, consigno que, independentemente da concessão do 

pedido de assistência judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: 

“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. (Destaquei). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da incompetência do juizado: 

Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou a necessidade de 

ser realizada uma prova pericial para fins de avaliar a autenticidade da 

assinatura lançada no instrumento contratual firmado entre as partes. No 

entanto, por entender que a complexidade da referida prova não está em 

harmonia com os princípios norteadores do Juizado Especial Cível, a 

Reclamada postulou para que o processo fosse extinto por 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Não obstante os 

argumentos ventilados pela Reclamada, tenho que os mesmos igualmente 

não detêm o menor fundamento, pois, não foi anexado aos autos nenhum 

instrumento contratual apto a ser periciado. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial 

que sempre foi possuidor de uma linha móvel junto à Operadora Vivo, bem 

como, que possui em sua residência uma linha fixa e serviços de internet 

prestados pela empresa OI. O Autor alegou que, em novembro/2019, ao 

tentar usufruir de seu crédito, tomou conhecimento de que o seu nome 

havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de supostas dívidas representadas pelos valores de R$ 

69,61 e R$ 119,90. No entanto, o Postulante informou que não possui 

nenhum débito com a Operadora Ré, pois, nunca solicitou ou mesmo 

realizou qualquer contrato junto à mesma. Por entender que foi negativado 

indevidamente e ainda, que tal fato lhe proporcionou prejuízos de ordem 

moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços, bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Autor, apenas exerceu o seu direito de 

cobrança, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. No entanto, a Reclamada defendeu que, caso não tenha sido 

o Reclamante quem contratou os seus serviços, todo o ocorrido deu-se 

por um ato ilícito praticado por terceiro da mais absoluta má-fé, sendo a 

empresa igualmente uma vítima do evento e, conseguintemente, não 

havendo como lhe ser imputada qualquer responsabilidade. Com amparo 

nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da 

lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 27215738 que, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. 

Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (desrespeitando flagrantemente os preceitos do artigo 373, II, 

do CPC/2015). Embora a Reclamada tenha ventilado considerações acerca 

da suposta regularidade do vínculo anteriormente estabelecido com a 

parte Autora, registra-se que a operadora de telefonia se limitou em 

colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, 

não anexando aos autos absolutamente nenhum documento minimamente 

idôneo para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a 

devida vênia aos argumentos exarados na contestação, entendo que, por 

se tratarem de provas de cunho totalmente unilateral, o simples “print” de 

algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a 

existência de relação negocial entre os litigantes, tampouco a legitimidade 

das dívidas que estão sendo cobradas do consumidor. No intuito de 

corroborar o entendimento supramencionado, segue abaixo, por analogia, 

uma jurisprudência do TJMT: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. (...). (Ap 55273/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, Julgado em 14/06/2017).”. 

(Destaquei). Tratando-se o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (artigo 17 do CDC), bem como, tendo sido 

questionada a existência de vínculo jurídico pelo Demandante, entendo que 

cabia à Reclamada comprovar a efetiva contratação de seus serviços 

mediante a apresentação de documentos dotados de integridade (como 

por exemplo um contrato de adesão devidamente assinado; a cópia dos 

documentos pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no 

momento da contratação dos serviços; arquivos de áudio em que o próprio 

Reclamante manifesta a sua anuência com qualquer serviço que lhe 

estava sendo ofertado ou ainda, externa o seu conhecimento acerca de 

pendências existentes em seu nome, etc.), ônus este que a empresa de 

telefonia não se desincumbiu. Consigna-se que a matéria debatida nos 

autos (possível fraude na contratação de serviços) não é estranha às 

atividades típicas desenvolvidas/fornecidas pela operadora de telefonia (a 

qual, reitera-se, deve sempre zelar pela segurança na contratação de 

quaisquer dos seus serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito 

interno, a mesma não tem o condão para afastar a responsabilidade da 

Reclamada. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, oportuno 
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transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, 

Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, 

refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o regime de 

responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos 

fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a distinção 

entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os termos que 

já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é considerada 

excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito 

externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é estranho à 

atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição 

estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando 

totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo 

consumidor. (...)”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, entendo que 

tanto as cobranças quanto as negativações registradas em detrimento do 

Reclamante se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do Código Civil), 

devendo a Reclamada ser compelida não só a promover o cancelamento 

das pendências que subsistem em seus sistemas, como também, em 

responder por todo o infortúnio suportado pelo consumidor. No que se 

refere à reparação do dano, por se tratar, conforme alhures mencionado, 

de uma relação consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou 

seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código 

de Defesa do Consumidor preconiza 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 tenho dúvidas de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou 

transtornos suficientes para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Reclamante, mesmo sem possuir qualquer vínculo negocial com a empresa 

de telefonia (tanto é que a empresa Reclamada não se dignou em 

apresentar nenhum contrato devidamente assinado pelo Autor), teve o 

seu nome negativado de forma irregular e abusiva perante os Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJSE: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

PELOS AUTORES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – 

CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO - VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 

00014696120188250040, Relator: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de 

Julgamento: 04/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). 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 a sua comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando a somatória das dívidas debatidas nos presentes autos, o 

fato do Reclamante não possuir nenhuma inserção creditícia adicional e 

ainda, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexigibilidade das 

dívidas debatidas nos autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover o cancelamento definitivo das anotações restritivas no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais ao Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação/inclusão dos apontamentos restritivos 

(04/11/2018). Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 

27215738 e ainda, DETERMINO à Secretaria deste juízo para promover a 

retificação do polo passivo junto ao PJE, a fim de fazer figurar como Ré a 

empresa “TIM S/A.” (CNPJ nº 02.421.421/0001-11), conforme informações 

registradas na contestação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se do DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 10 de fevereiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1018853-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL BISPO PEREIRA (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:

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: 1018853-90.2019.8.11.0002 Reclamante: Ismael Bispo Pereira 

Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO S/A.) SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, não obstante a parte Autora, em sede de impugnação, 

tenha postulado pela designação de uma audiência de instrução e 

julgamento, revela-se tempestivo alvitrar à mesma que cabe unicamente ao 

julgador examinar a pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 

370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos autos se 

revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 
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prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação acima 

mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado proferido 

pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da 

prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua 

produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo Reclamante e, consequentemente, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. Da preliminar: - Da falta de 

interesse de agir – Ausência de pretensão resistida: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que não houve qualquer contato prévio pelo 

Reclamante, o que, por sua vez, demonstra que não houve pretensão 

resistida por parte da empresa de telefonia. Por entender que o Autor não 

possui interesse de agir, a Ré postulou para que o processo fosse extinto 

sem julgamento do mérito. Com a devida vênia às considerações 

ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas devem ser refutadas. 

A meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se 

mostrar útil e necessária para a análise do direito do interessado, 

independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional 

(procedência ou improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha 

sido provocada na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata 

de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de o 

Reclamante acreditar que foi contratada uma linha fraudulenta em seu 

nome faz emergir não só o interesse, como também, a sua legitimidade 

para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu 

na petição inicial que, na qualidade de empresário, possui em seu nome 

apenas as linhas telefônicas nº (65) 99972-6388 e nº (65) 99618-5845. O 

Autor relatou que, ao diligenciar até a Reclamada para emitir faturas 

correspondentes às suas linhas, tomou conhecimento de que havia outro 

terminal vinculado ao seu nome (nº 31-97155-3965), bem como, que o 

endereço de cobrança da referida linha estava localizado na “Rua 

Washington Luiz, s/nº, Centro, Rolândia/PR” e ainda, que subsistiam 

dívidas pendentes de pagamento (R$ 60,97; R$ 39,99 e R$ 52,98). No 

entanto, o Postulante informou não ter contratado os serviços 

relacionados a mencionada linha, bem como, que nunca morou em 

Rolândia/PR, motivo pelo qual, acredita ter sido vítima de uma fraude. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a 

regularidade da contratação da linha nº (31) 9-7155-3965, a qual foi 

habilitada originalmente na modalidade pré-paga e, em momento posterior 

(na data de 26/07/2019), foi migrada para pós-pago. A Operadora Ré 

defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, não havendo de 

se falar na existência de danos morais indenizáveis (até porque não 

houve a negativação do nome do consumidor). Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada postulou para que a ação fosse julgada 

improcedente. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão 

declaratória inaugural (artigo 373, II, do CPC/2015). Inicialmente, tempestivo 

registrar que em nenhum momento o Reclamante negou possuir vínculo 

negocial com a Reclamada, tanto é que reconheceu expressamente ser 

detentor das linhas nº (65) 99972-6388 e nº (65) 99618-5845, cingindo-se 

a sua irresignação apenas no tocante à contratação do famigerado 

terminal nº (31) 97155-3965. Pois bem, embora a Reclamada tenha 

sustentado a regularidade do vínculo com a parte Autora (relacionado à 

contratação da linha nº (31) 97155-3965), registra-se que a empresa de 

telefonia se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de 

algumas telas sistêmicas (cujo endereço destoa totalmente daquele que foi 

indicado no preâmbulo da inicial, localizando-se inclusive em outro Estado), 

não anexando aos autos absolutamente nenhum documento apto para 

comprovar a efetiva contratação do mencionado terminal. Com a devida 

vênia aos argumentos exarados na contestação, contemplo o 

entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o 

simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial (referente à linha nº 

31-97155-3965), tampouco a legitimidade das dívidas que subsistem em 

nome do consumidor. No intuito de corroborar o referido posicionamento, 

segue destacada, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - 

NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO 

DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A 

simples negativação indevida enseja dano moral e direito à indenização, 

independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a 

ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A mera apresentação de telas 

de sistema informatizado, desacompanhadas de quaisquer outras 

evidências acerca da formalização da relação jurídica entre as partes, não 

é suficiente para comprovar a existência da dívida, dado o caráter 

unilateral de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data 

de Publicação: 14/03/2019).”. (Destaquei). Cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deve ser diligente em adotar 

medidas preventivas para fins de formalizar a contratação de quaisquer 

dos seus serviços. In casu, considerando que, segundo a Reclamada, a 

linha objeto de discussão nos autos (nº 31- 97155-3965) foi migrada para 

a modalidade pós-paga na data de 26/07/2019, entendo que cabia à 

operadora de telefonia comprovar tal alegação mediante a apresentação 

do arquivo de áudio correspondente à referida solicitação (demonstrando 

que o referido pleito foi feito pela pessoa do Demandante) ou ainda, de 

eventual instrumento contratual assinado pelo consumidor (até mesmo 

porque o endereço de cadastro localiza-se em outro Estado, o qual o 

consumidor declarou nunca ter residido), ônus este que, definitivamente, a 

empresa de telefonia não se desincumbiu. No que se refere ao “Relatório 

de Chamadas” anexo à defesa, entendo que o referido documento, por 

estar desprovido de qualquer contrato assinado ou ainda, consoante 

alhures mencionado, de eventual arquivo de áudio, conserva o mesmo 

caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, não se revelando uma 

prova idônea. Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a 

contratação da famigerada linha nº (31) 97155-3965 pelo Reclamante, 

tenho que as cobranças registradas em nome do consumidor se revelam 

totalmente ilícitas (artigo 186 do Código Civil), o que, por corolário lógico, 

não só ampara a pretensão declaratória submetida à apreciação deste 

juízo, como também, retira o alicerce do pedido contraposto formulado na 

contestação. No entanto, não obstante a incontestável falha na prestação 

dos serviços da Reclamada, ainda assim entendo que o pleito indenizatório 

(a título de danos morais) almejado pelo Reclamante não reivindica a 

guarida deste juízo. Data máxima vênia às explanações consignadas na 

exordial, tenho plena convicção de que a conduta perpetrada pela 

Reclamada se limitou apenas à uma cobrança indevida de valores, não 

tendo ocorrido nenhum outro desdobramento que pudesse ter ocasionado 

qualquer ofensa ao nome, à credibilidade ou a imagem do Reclamante, 

como por exemplo, a sua negativação junto os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Destarte, tratando-se a matéria debatida nestes autos de uma 

contratação indevida de linha telefônica c/c cobrança de valores (não 

havendo sequer de se falar em efetivação de apontamento restritivo), 

entendo que a situação vivenciada pelo Demandante não enseja o 

reconhecimento de qualquer reparação a título de danos morais, haja vista 

se tratar de um aborrecimento ínsito à própria vida em sociedade. Visando 

corroborar o entendimento supracitado, seguem colacionadas, por 

analogia, algumas jurisprudências pátrias: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NÃO REITERADA. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A simples cobrança indevida não gera, por si 

só, dano de natureza extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral 

é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não 

ocorreu no caso concreto. (...). (Procedimento do Juizado Especial Cível 

160572220148110002/2016, Relator: Dr. Nelson Dorigatti, Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, Julgado em 19/10/2016) ”. (Destaquei). 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer 

cumulada com indenização por danos morais – Ausência de provas da 

efetiva contratação da linha – Fraude – Cobrança indevida – Dano moral 
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não comprovado – Sem prova da negativação – Ausente ato ilícito – 

Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida. Recurso não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A C :  1 0 0 5 7 3 4 6 1 2 0 1 7 8 2 6 0 0 8 4  S P 

1005734-61.2017.8.26.0084, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/07/2019, 33ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE. RECURSO DA AUTORA ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DE 

DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL QUE CONFIGURE ABALO OU LESÃO A DIREITOS DA 

PERSONALIDADE DA REQUERENTE. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71007376874, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

23/02/2018).”. (Destaquei). Por derradeiro, reitero que o infortúnio 

suportado pelo Reclamante não fugiu da esfera de um mero dissabor, bem 

como, que não restou configurada qualquer lesão aos direitos inerentes à 

sua personalidade (pois, não foi efetivada qualquer inserção creditícia 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito), motivo pelo qual, inexistem 

danos morais a serem indenizados, pois, caso contrário, o nobre instituto 

estaria sendo banalizado por um trivial aborrecimento e ainda, estaria 

sendo proporcionado um enriquecimento sem causa em prol do 

consumidor. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, 

I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexistência dos débitos submetidos à apreciação deste juízo (R$ 60,97; 

R$ 39,99 e R$ 52,98), não havendo de se falar em qualquer indenização a 

título de danos morais. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado na contestação. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, da Lei 

nº 9.099/95). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 10 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1018787-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALU COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018787-13.2019.8.11.0002 Reclamante: Vânia Mendes 

Reclamada: Malu Comércio de Óculos e Acessórios Ltda. - ME SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Da preliminar: - Da impossibilidade de concessão da justiça 

gratuita: Preliminarmente, a Reclamada pugnou para que a Reclamante 

fosse compelida a arcar com eventuais custas processuais e honorários 

advocatícios, pois, entende que a consumidora não atende os requisitos 

exigidos para concessão da gratuidade da justiça. Com a devida vênia aos 

argumentos apresentados pela Reclamada, tenho que os mesmos não 

reivindicam a guarida deste juízo, pois, segundo previsão contida no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. 

(Destaquei). Outrossim, entendo que, se a Reclamada defende a 

necessidade de rejeição do pedido de assistência judiciária formulado pela 

Reclamante, cabia à própria empresa Ré apresentar a este juízo alguma 

prova passível de afastar o entendimento acerca da condição de 

miserabilidade jurídica da parte Autora, o que, definitivamente, não obteve 

sucesso em fazer. Como se não bastasse, consigno que, 

independentemente da concessão do pedido de assistência judiciária, 

dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: “O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas.”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que, na 

data de 25/06/2019, adquiriu óculos de sol junto à Reclamada (mediante o 

pagamento da importância de R$ 249,98), bem como, um estojo (no valor 

de R$ 21,80) e ainda, um spray para limpeza das lentes (no valor de R$ 

10,00). A Autora alegou que, logo após a aquisição, o produto apresentou 

um defeito na armação, motivo pelo qual, procurou a Reclamada para fins 

de acionar a garantia e, na oportunidade, foram enviadas algumas fotos 

(por meio do APP interno do lojista) para uma análise mais apurada do 

problema. A Postulante relatou que, após terem decorridos alguns dias, foi 

informada por e-mail que o bem não havia apresentado defeito de 

fabricação e, no intuito de manter um bom relacionamento, lhe foi oferecido 

um desconto para a aquisição de outro produto. A Reclamante acredita 

que a atitude da Reclamada configura um descaso com o problema 

narrado, pois, em momento algum houve a apresentação de algum laudo 

para atestar a origem do defeito. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que houve a 

negativa da garantia do produto em razão de ter sido constatado mau uso 

por parte da Reclamante, no entanto, ainda assim, foram encaminhados 

cupons de desconto para manter um bom relacionamento entre as partes. 

A Postulada destacou que, ao tomar conhecimento de que a Reclamante 

se sentiu lesada, reencaminhou o caso para análise e, posteriormente, 

concedeu à cliente um cupom de desconto maior do que aquele que lhe 

havia sido ofertado. A Demandada sustentou que, em audiência de 

conciliação, promoveu a restituição dos valores anteriormente 

despendidos pela aquisição do produto (devidamente corrigidos) e ainda, 

com a devida quitação pela Reclamante, motivo pelo qual, entende que, no 

tocante aos danos materiais, tal pretensão perdeu o seu objeto. Por fim, a 

Reclamada defendeu que a situação vivenciada pela Reclamante não 

passou de um mero dissabor e ainda, que não se fazem presentes os 

requisitos inerentes ao dano moral, motivo pelo qual, pugnou pela 

improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, 

DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. 

Inicialmente, extrai-se do termo de audiência de conciliação anexado aos 

autos (Id. 28419853) que a Reclamada não só promoveu o pagamento da 

importância atualizada de R$ 287,40 (correspondente aos valores outrora 

despendidos pela aquisição do produto, bem como, dos demais 

acessórios), como também, a Reclamante aceitou expressamente o 

montante que lhe foi ofertado, motivo pelo qual, consoante bem pontuado 

pela empresa Ré em sua defesa, tenho absoluta convicção de que a 

pretensão indenizatória a título de danos materiais perdeu o seu objeto, 

restando a este juízo enfrentar o mérito relacionado aos “danos morais”. 

Pois bem, após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo documental anexado aos autos, 

tenho que o direito não milita em favor da pretensão inaugural. Não 

obstante a flagrante irresignação da parte Autora, entendo que a simples 

negativa de reparo nos óculos anteriormente adquiridos não se revela um 

motivo apto o suficiente para ensejar qualquer abalo de cunho 

extrapatrimonial, pois, tal situação reflete apenas um dissabor ínsito ao 

próprio convívio social. Ademais, convém esclarecer à Postulante que, 

não obstante se trate de um direito básico inerente a pessoa do 

consumidor, a inversão do ônus da prova não pode ser interpretada de 
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forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de fornecer a este juízo 

provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido 

(artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, 

uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais 

e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. 

Aplicação não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da 

prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com 

ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de trazer, 

conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha condições de 

produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de existência do 

fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 00038103020158220014 RO 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). In casu, a Demandante não apresentou em juízo 

absolutamente nenhuma prova de que a situação narrada chegou a 

ofender qualquer direito relacionado à sua personalidade (como por 

exemplo a sua honra ou o seu bom nome) ou ainda, de que tenha ocorrido 

eventual desvio produtivo (como por exemplo uma tentativa frustrada de 

tentar resolver o problema administrativamente por intermédio do 

PROCON), o que enfraquece sobremaneira toda a explanação inicial. 

Como se não bastasse, as provas colacionadas aos autos demonstram 

que em nenhum momento a parte Autora deixou de obter algum respaldo, 

pois, a empresa Ré sempre lhe manteve ciente acerca do posicionamento 

da empresa acerca do problema apresentado pelo produto (ainda que tal 

entendimento não fosse do agrado da parte Postulante), tanto é que, em 

oportunidades distintas, chegou a enviar e-mails ofertando cupons de 

desconto à Postulante a fim de manter um bom relacionamento entre as 

partes. A meu ver, a pretensão indenizatória a título de danos morais não 

reivindica a mínima guarida jurisdicional, pois, conforme alhures 

mencionado, além de a situação narrada pela Reclamante demonstrar que 

a mesma vivenciou apenas um mero aborrecimento, o eventual 

acolhimento da tese em debate iria fazer emergir uma irrefutável 

banalização do nobre instituto. Visando corroborar a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, segue colacionada, por 

analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. A 

responsabilidade das empresas fornecedoras de produtos e serviços é 

objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, 

motivo pelo qual respondem pelos vícios que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. No 

caso concreto, constatado vício do produto e não sendo este sanado no 

prazo máximo de trinta dias, os fornecedores devem restituir a quantia 

paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. DANO MORAL. O vício 

do produto ou inadimplemento contratual, por si só, é insuficiente para 

caracterizar dano moral, configurando simples transtorno ou 

aborrecimento. No caso concreto, inexiste comprovação de sofrimento, 

constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência 

do vício do produto. (...). APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (TJ-RS 

- AC: 70081258469 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 23/05/2019, Décima Nona Câmara Cível).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, não tendo a Reclamante se desincumbido satisfatoriamente do 

ônus probatório previsto pelo artigo 373, I, do CPC/2015, tenho que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar integralmente a 

pretensão inicial relacionada aos danos morais. Dispositivo: Diante de todo 

o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 10 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1018796-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERES MACEDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-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: 1018796-72.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Neres Macedo 

Correa Reclamado: Banco Bradescard S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: 

- Da ausência de condição da ação - Da falta de interesse de agir: 

Preliminarmente, o Reclamado alegou que a Reclamante não comprovou 

nos autos que a sua pretensão chegou a ser resistida pela financeira, 

condição esta que entende ser essencial para formação da lide. Desta 

forma, por entender que a parte Autora não possui interesse de agir, o 

Reclamado postulou para que o processo fosse extinto sem julgamento do 

mérito. Não obstante às considerações acima mencionadas, entendo que 

as mesmas devem ser repelidas. A meu ver, haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, 

ainda que o Reclamado não tenha sido provocado na esfera administrativa 

(até mesmo porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de 

qualquer demanda), o fato de a Reclamante ter sustentado que o seu 

nome foi mantido indevidamente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

faz emergir não só o seu interesse, como também, a sua legitimidade para 

reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. - Da inépcia da petição inicial: Ainda como 

preliminar, o Reclamado sustentou que a Reclamante não apresentou 

provas acerca do seu endereço residencial, bem como, que o documento 

acostado aos autos pertence a um terceiro cujo vínculo de parentesco 

sequer foi confirmado. Com respaldo nos referidos argumentos, o 

Reclamado pugnou para que o processo fosse extinto sem a resolução do 

mérito. Em que pese a exposição supracitada, tenho que a mesma 

igualmente não reivindica a proteção jurisdicional. Reza o artigo 4º, I, da 

Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; ”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em comento, 

bem como, considerando que a instituição financeira Ré possui uma 

agência nesta Comarca, não verifico nenhum obstáculo que impeça este 

juízo de apreciar o feito. Outrossim, conforme pode ser visualizado no 

documento anexo ao Id. 28952348, o titular do comprovante de residência 

que instruiu a inicial é justamente o filho da Demandante, o que coaduna 

com a narrativa apresentada. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar usufruir do 

seu crédito, tomou conhecimento de que havia sido negativada a pedido 

do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

no valor de R$ 423,74. A Postulante esclareceu não só que a referida 

dívida é correspondente a uma fatura de seu cartão de crédito, como 

também, que a mesma foi devidamente quitada em 30/10/2019, motivo pelo 

qual, entende que não subsistem motivos para a manutenção de seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Por entender que os fatos acima 
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mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, o Reclamado reiterou que não houve pretensão 

resistida por parte da instituição financeira, bem como, sustentou que a 

Reclamante não apresentou provas de que a conduta do banco teria lhe 

proporcionado qualquer infortúnio, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 27084692 que, em consonância 

com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do 

ônus da prova em favor da Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório protocolizado nos autos, tenho que o Reclamado não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo das pretensões inaugurais, estando em patente dissonância 

com o artigo 373, II, do CPC/2015. In casu, não subsistem dúvidas de que, 

à época da efetivação do apontamento (29/10/2019), a Reclamante 

possuía uma dívida com a instituição financeira, pois, o comprovante de 

pagamento que instruiu a inicial demonstra que a pendência 

(correspondente à somatória do saldo devedor dos meses 09 e 10/2019) 

somente foi adimplida em 30/10/2019. Embora a anotação restritiva 

debatida nos autos tenha se revelado originalmente devida (fruto do 

exercício regular do direito de credor do banco), o fato é que, após a 

consumidora ter providenciado o devido pagamento da fatura do seu 

cartão de crédito, o Reclamado detinha o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para promover o cancelamento da inserção creditícia. A fim de respaldar 

as considerações supracitadas, oportuno transcrever o que resta 

disposto na Súmula 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do 

registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no 

prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do 

débito.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo supra ao caso em 

comento, bem como, considerando que na data de 27/11/2019, ou seja, 

quase um mês após a dívida ter sido devidamente liquidada, o nome da 

Reclamante permanecia maculado irregularmente junto aos cadastros 

restritivos, tenho absoluta convicção de que o Reclamado não só fez 

emergir uma falha na prestação dos seus serviços, como também, 

incorreu na prática de um reprovável ato ilícito em detrimento da parte 

Autora (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a financeira deve ser 

responsabilizada por todo o infortúnio vivenciado pela consumidora. Em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo 

(na qual as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), o Reclamado assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem prejudicados, o que, 

definitivamente, não é o caso dos autos. No que tange à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo tendo promovido o pagamento da fatura do seu cartão 

de crédito, ainda assim teve o seu nome mantido indevidamente perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No intuito de corroborar a fundamentação 

acima mencionada, segue destacado, por analogia, um julgado 

contemplado pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. I. A manutenção da inscrição do nome 

do autor no cadastro de inadimplentes após o prazo previsto na Súmula 

548 do STJ caracteriza falha na prestação de serviços capaz de causar 

danos à esfera moral, impondo-se a condenação do réu ao pagamento de 

indenização. (...). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70078648615, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 13/09/2018).”. 

(Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma 

não se revela necessária, pois, a manutenção indevida de qualquer 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano 

moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

a sua comprovação. Acerca do tema, tempestivo fazer menção a um 

julgado proveniente do TJSC: “CIVIL. INDEVIDA MANUTENÇÃO DE 

RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL 

IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR CONFORME AOS 

PARÂMETROS DESTA 7ª TURMA DE RECURSOS. RECURSO IMPROVIDO. 

Efetuado o pagamento da dívida vencida, o credor tem o prazo de cinco 

dias úteis para excluir a correspondente restrição creditícia (Súmula 548 

do STJ), sob pena de configuração de dano moral in re ipsa. (TJ-SC - RI: 

03000437220168240125 Itapema 0300043-72.2016.8.24.0125, Relator: 

Cláudio Barbosa Fontes Filho, Data de Julgamento: 18/09/2017, Sétima 

Turma de Recursos - Itajaí).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar a fundamentação supra, segue transcrito, por 

analogia, um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA 

ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 

OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. 

(...) 3. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve 

atentar para a dupla finalidade da indenização, a saber, compensatória e 

pedagógica. Deve, outrossim, orientar-se pelos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Valor indenizatório arbitrado pelo 

julgador singular que merece manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida motivadora do apontamento, o fato de não 

existir nenhuma anotação adicional em face da Reclamante e ainda, a fim 

de evitar o enriquecimento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexistência do 

débito motivador do apontamento restritivo, bem como, DETERMINAR ao 

Reclamado para promover o cancelamento da inserção creditícia debatida 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data. Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação 

(artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade 

contratual. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

27084692. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 10 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018852-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES CORONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018852-08.2019.8.11.0002 Reclamante: Clarice Rodrigues 

Coronel Reclamados: Banco Bradescard S.A. e Serasa S/A. SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, não obstante a parte Autora, em sede de 

impugnação, tenha postulado pela designação de uma audiência de 

instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar à mesma que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo Reclamante e, consequentemente, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante alegou na 

petição inicial que, em novembro/2019, compareceu em um 

estabelecimento no intuito de adquirir materiais para construção e, no 

momento em que tentou parcelar a compra, teve o seu intento negado, 

pois, o seu “score” estaria baixo. Ao buscar informações sobre o “score”, 

a Postulante destacou que o mesmo se encontrava baixo devido a uma 

negativação inserida pelo 1º Réu, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida no valor de R$ 890,42, a qual sustenta nunca ter 

existido. A Demandante relatou que, após solicitar ao 1º Réu 

esclarecimento sobre a origem do débito, transcorrido o prazo de 05 dias, 

verificou que a negativação havia sido retirada, no entanto, sem qualquer 

alteração na pontuação do seu “score”. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação (Id. nº 

28286332), o 1º Reclamado sustentou que a Autora se utilizou dos 

serviços da instituição financeira, no entanto, deixou de honrar a 

contraprestação que se fazia devida, motivo pelo qual, entende que a 

consumidora não só litiga sob o manto da má-fé, como também, que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, o 1º Réu pugnou pela improcedência da lide. Ao protocolar a 

sua defesa (Id. nº 28339717), a 2ª Reclamada esclareceu que a anotação 

ensejadora da presente lide se refere a uma dívida (R$ 890,42) informada 

pelo 1º Reclamado (Bradescard), bem como, que a mesma foi 

devidamente excluída do cadastro de inadimplentes na data de 

26/11/2019, a pedido da própria instituição credora, e ainda, que 

atualmente nada consta anotado em detrimento da Postulante. A 2ª Ré 

sustentou que, por se tratar de mera depositária da informação, não 

possui nenhuma responsabilidade pela inclusão do nome da Reclamante 

em seu cadastro de inadimplentes. Além disso, a 2ª Demandada teceu 

algumas considerações acerca da legalidade do serviço de “score”, bem 

como, que por se tratar de um serviço meramente estatístico, não pode 

ser manipulado (no sentido de restabelecer eventual pontuação). Por fim, 

a 2ª Reclamada destacou que não houve falhas na prestação dos seus 

serviços, razão pela qual, não há como ser responsabilizada por qualquer 

indenização. Com respaldo nas referidas considerações, a 2ª Reclamada 

postulou para que a demanda fosse julgada improcedente. Inicialmente, 

extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 27085725 que, em consonância 

com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada 

DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais. Inobstante 

toda a exposição relacionada à queda do “score” (o qual restou 

devidamente comprovado por intermédio dos documentos que instruíram a 

inicial), não se pode olvidar que tudo foi ocasionado pela dívida 

reivindicada pelo 1º Reclamado, a qual acabou sendo inserida no cadastro 

de inadimplentes da 2ª Ré. Embora a Reclamante não tenha sido diligente 

em providenciar um comprovante de apontamento restritivo idôneo na data 

de 23/11/2019 (ou seja, quando tentou parcelar a compra dos almejados 

materiais de construção), o fato é que a inserção creditícia se revelou 

incontroversa, pois, a 2ª Reclamada reconheceu de forma expressa que a 

anotação foi informada pelo 1º Réu e ainda, foi cancelada em 26/11/2019 

a pedido da própria instituição credora. A meu ver, em que pese toda a 

irresignação da Autora acerca da queda na pontuação do seu “score” (o 

que chega a ser justificável, pois, passou a apresentar perante os 

fornecedores do mercado de consumo o perfil de alguém com alto índice 

de inadimplência), tal fato não passa de uma consequência da anotação 

creditícia solicitada pelo 1º Reclamado. Pois bem, da exegese das 

considerações apresentadas pela instituição financeira, tenho que a 

contestação protocolizada pela mesma não passa de um compêndio de 

alegações genéricas, pois, não foi ventilada nenhuma consideração 

pontual acerca da origem da dívida debatida nos presentes autos. 

Ademais, consigna-se que o 1º Reclamado não se dignou em comprovar a 

existência de vínculo entre as partes (tanto é que não apresentou a cópia 

de nenhum contrato assinado pela cliente), bem como, qualquer fatura no 

intuito de demonstrar que seus serviços chegaram a ser minimamente 

utilizados, o que, definitivamente, compromete o alicerce de toda a tese 

defensiva. Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, 

cumpre ressaltar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação consumerista (ou seja, na qual as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a instituição financeira Ré assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de seus serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como a 

Reclamante fossem prejudicados, o que não é o caso dos autos. No que 

se refere à 2ª Reclamada, tenho que melhor sorte não assiste às suas 

considerações defensivas. Não tenho dúvidas de que o serviço de 

“score” consiste em um método legal de avaliação de risco (súmula 550 do 

STJ), no entanto, reitero que a queda da pontuação questionada pela 

Reclamante foi ocasionada em razão da anotação creditícia outrora 

solicitada pelo Bradescard. Apesar de se tratar de uma entidade 

arquivista, ou seja, que se sujeita apenas a atender as solicitações de 

apontamento feitas pelas instituições credoras com as quais mantêm 

vínculo (contrato de prestação de serviços), não possuindo qualquer 

ingerência nas informações que lhes são prestadas, o fato é que a 2ª 

Reclamada detém responsabilidade por levar ao conhecimento do 

consumidor toda e qualquer solicitação de inserção creditícia (artigo 43, § 

2º, do CDC), até mesmo para possibilitar ao suposto devedor a 

regularização da dívida e, consequentemente, evitar a consumação do 

apontamento. In casu, verifica-se nos documentos anexados à defesa da 

2ª Ré que não foi apresentada nenhuma prova de que a Reclamante 

chegou a ser previamente comunicada acerca da anotação solicitada pelo 

Bradescard, motivo pelo qual, tenho que a entidade arquivista deve 

responder solidariamente pelos infortúnios vivenciados pela parte Autora 

(artigo 7º, parágrafo único, do CDC). Nesse sentido, segue transcrita uma 

decisão proveniente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO. CDL. LEGITIMIDADE PASSIVA 

RECONHECIDA. CAUSA MADURA. REGRA DO ART. 1.013, § 3º, I, DO 

CPC/15. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA PREVISTA NO ART. 43, § 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA ANOTAÇÃO. Legitimidade passiva. O arquivista 

- seja associação ou câmara de dirigentes lojistas (CDL) - que utiliza 

banco de dados com inscrição de consumidor no cadastro de 

inadimplentes sem prévia notificação e divulga a existência de 

apontamentos em nome do devedor, ainda que tenha obtido a informação 
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de terceiro órgão, responde solidariamente com a entidade responsável 

pela negativação. (...). (TJ-RS - AC: 70078989274 RS, Relator: Giovanni 

Conti, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2018).”. (Destaquei). 

Portanto, ainda que na data em que a presente demanda foi ajuizada 

(02/12/2019) o apontamento restritivo já tivesse sido excluído do cadastro 

de inadimplentes (o que, consoante esclarecimentos da 2ª Ré, ocorreu em 

26/11/2019), não há como este juízo ignorar a falha na prestação dos 

serviços incorrida por ambas as Rés, pois, o ato ilícito já se encontrava 

consolidado (enquanto o 1º Reclamado negativou o nome da Autora por 

uma dívida cuja origem não foi esclarecida, a 2ª Ré deixou de levar a 

solicitação de apontamento ao conhecimento da consumidora). Logo, 

considerando o ato ilícito perpetrado pelas Reclamadas, entendo que as 

mesmas devem responder de forma solidária pelos infortúnios vivenciados 

pela Reclamante. No que se refere à reparação do dano, por se tratar, 

conforme alhures mencionado, de uma relação consumerista, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preconiza 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 tenho dúvidas de que as condutas 

perpetradas pelos Reclamados provocaram transtornos suficientes para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a Reclamante teve o seu nome 

negativado de forma irregular perante os Órgãos de Proteção ao Crédito 

(inserção creditícia que, segundo consta do documento anexo à defesa 

da 2ª Ré, foi efetivada no REFIN na data de 30/10/2019) e, 

consequentemente, diante da queda na pontuação do seu “score” (que 

permaneceu abaixo de 300), passou a representar perante o mercado de 

consumo um alto risco de inadimplemento. No que tange à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a negativação 

indevida de qualquer consumidor faz emergir o dano moral na modalidade 

in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. 

O posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Por fim, este juízo não pode ignorar o fato de que, no 

momento da propositura da lide, a anotação restritiva já havia sido 

cancelada, o que, apesar de não eliminar o ato ilícito praticado em 

detrimento da Reclamante, detém importância para fins de arbitramento do 

quantum indenizatório, pois, demonstra que, após ser procurada 

administrativamente para esclarecimentos (conforme consta da narrativa 

fática inaugural), o 1º Reclamado tentou atenuar o problema narrado pela 

consumidora. Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para, diante da 

impossibilidade de alteração na pontuação do “score” (consoante 

esclarecimentos apresentados pela entidade arquivista), DETERMINAR à 

2ª Reclamada para desconsiderar a informação da dívida debatida nos 

presentes autos (haja vista ser a pendência flagrantemente indevida), a 

fim de evitar que a mesma possa eventualmente influenciar no cálculo da 

pontuação. Ademais, CONDENO solidariamente as Reclamadas ao 

pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da 

efetivação/inclusão do apontamento restritivo (30/10/2019). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se do DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

11 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) 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: 1018862-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERBSON FABRICIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018862-52.2019.8.11.0002 Reclamante: Perbson Fabricio 

Ferreira Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O Reclamante alegou 

na petição inicial que, ao tentar efetuar compras no comércio local, tomou 

conhecimento de que havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de supostas dívidas, as quais, segundo 

consta dos documentos anexos à exordial, são representadas pelos 

valores de R$ 117,17; R$ 97,53 e R$ 123,06. No entanto, o Autor informou 

que nunca teve qualquer negociação com a Concessionária de Energia, 

bem como, que desconhece os débitos que lhe estão sendo cobrados, 

motivo pelo qual, acredita que as inserções creditícias são indevidas. Por 

entender que os fatos acima mencionados teriam lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada arguiu preliminares 

no intuito de demonstrar que não foram apresentados documentos 

essenciais à propositura da ação (comprovantes de restrição e 

residência), motivo pelo qual, pugnou pelo indeferimento da inicial e, 

conseguintemente, para que o feito fosse extinto sem a resolução do 

mérito. No tocante ao mérito da defesa, a Reclamada sustentou que os 

débitos alegados desconhecidos são pendências financeiras referentes à 

uma UC cadastrada em nome do Reclamante, bem como, que apenas 

exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na existência 
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de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Oportuno registrar 

inicialmente que, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada 

pelos litigantes, quando já tiver encontrado um motivo suficiente para 

respaldar o pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585). Ademais, 

consigna-se que o posicionamento supracitado vem sendo adotado pelos 

respeitáveis Tribunais de Justiça pátrios, conforme pode ser verificado na 

jurisprudência que segue transcrita: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz não está obrigado 

a analisar individualmente as alegações das partes, muito menos está 

obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide reiteradamente o 

Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado a responder a 

todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu 

encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir 

fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento, tal como 

ocorreu na espécie (...). (Embargos de Declaração Nº 70078900792, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover 

a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, 

atento ao acervo probatório protocolizado nos autos e, principalmente, ter 

realizado uma pesquisa prévia do nome do Reclamante junto ao sistema 

PROJUDI, entendo que subsiste um obstáculo intransponível que impede 

este juízo de enfrentar o mérito da lide. Como resultado da pesquisa acima 

mencionada, restou constatado que o Reclamante, na longínqua data de 

19/09/2017, distribuiu uma ação indenizatória (Processo nº 

8031349-03.2017.811.0002, o qual, inclusive, tramitou perante este mesmo 

juízo) em face da Ré “Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.”, 

questionando justamente a legitimidade de inserções creditícias referentes 

a supostas dívidas representadas pelos valores de R$ 117,17; R$ 97,53 e 

R$ 123,06 (ou seja, as mesmas pendências debatidas nos presentes 

autos), pois, supostamente, não possuía débitos com a referida 

Concessionária, bem como, formulando um pedido de cunho indenizatório. 

A fim de comprovar o alegado, segue transcrito um pequeno trecho da 

i n i c i a l  c o r r e s p o n d e n t e  a o  f a m i g e r a d o  p r o c e s s o  n º 

8031349-03.2017.811.0002: “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$ 123,06 – Contrato. 0001174959201703, R$ 97,53 – 

Contrato n. 0001174959201705, R$ 117,17 – Contrato n. 

0001174959201706, cobrança essa ilegítima, abusiva e leviana, tendo em 

vista que a parte Requerente não possui débito com a parte Requerida.”. 

(Destaquei). Outrossim, consigna-se que este juízo constatou que o 

processo acima mencionado já foi devidamente sentenciado (oportunidade 

em que, em decorrência da revelia incorrida pela Reclamada, foi 

contemplada a procedência da pretensão declaratória perseguida pelo 

Reclamante), tendo o pronunciamento jurisdicional transitado em julgado 

sem a interposição de qualquer recurso. Reza o artigo 502 do Código de 

Processo Civil que: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que 

torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a 

recurso.”. (Destaquei). Outrossim, preconiza o artigo 485, V, §3º do 

referido diploma processual que: “O juiz conhecerá de ofício da matéria 

constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”. (Destaquei). 

Considerando ter a presente demanda as mesmas partes (ou seja, o 

Reclamante e a Concessionária “Energisa”), a mesma causa de pedir 

(negativações provenientes do inadimplemento de supostas dívidas 

representadas pelos montantes de R$ 117,17; R$ 97,53 e R$ 123,06) e o 

mesmo pedido indenizatório (danos morais) do Processo nº 

8031349-03.2017.811.0002, bem como, tendo em vista que nos referidos 

autos foi proferida uma sentença de mérito (já transitada em julgado), 

entendo que se operou a coisa julgada material, não havendo mais 

possibilidade de ser rediscutida a matéria debatida na presente lide. A fim 

de corroborar a sucinta fundamentação exarada neste decisum, segue 

colacionado, por analogia, um julgado proferido pelo TJSP: “AÇÃO 

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM COLUNA – SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME 

NECESSÁRIO - OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE 

DEMANDA PRETÉRITA JULGADA PROCEDENTE E TRANSITADA EM 

JULGADO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE 

PEDIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC/2015 – SENTENÇA 

REFORMADA. Coisa julgada reconhecida de ofício. Extinção do processo, 

sem julgamento do mérito. Reexame necessário prejudicado. (TJ-SP - 

R e m e s s a  N e c e s s á r i a :  0 0 0 4 7 1 0 3 9 2 0 1 0 8 2 6 0 2 2 0  S P 

0004710-39.2010.8.26.0220, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de 

Julgamento: 27/11/2018, 16ª Câmara de Direito Público).”. (Destaquei). 

Portanto, com supedâneo em toda a explanação supra, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar, ex officio, 

o reconhecimento da coisa julgada e, consequentemente, julgar o 

processo extinto sem a apreciação do seu mérito. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 485, V, §3º do 

Código de Processo Civil, reconheço, ex officio, a existência da coisa 

julgada e, consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 11 de fevereiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1019035-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/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: 1019035-76.2019.8.11.0002 Reclamante: Andreia de Oliveira 

Silva Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, em 

sede de contestação, tenha postulado pela designação de uma audiência 

de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar à mesma que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. Cerceamento de defesa que não se verifica. 2. Caso em 

que a ré logrou demonstrar a correção dos valores pagos, não 

comprovando a parte autora a incorreção da quitação administrativa. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido 

formulado pela Reclamada e, consequentemente, com respaldo no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente o 

mérito da lide. Fundamento e decido. A Reclamante esclareceu na petição 

inicial que, por meio da UC nº 6/245820-6 (a qual se encontra em nome da 

sua irmã, Sra. Gonçalina Aparecida de Oliveira Silva), consume 

compulsoriamente os serviços da Reclamada. A Autora relatou que, ao 

tentar efetuar uma compra mediante crediário, tomou conhecimento de que 

o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de supostas dívidas representadas pelos valores de R$ 

216,75; R$ 211,63 e R$ 252,53. No entanto, a parte Autora informou que 
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não possui qualquer débito com a Concessionária de Energia, motivo pelo 

qual, acredita que as inserções creditícias são indevidas. Por entender 

que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem 

moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada arguiu as preliminares de ausência de juntada 

de comprovante de restrição original (obtido diretamente junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito), bem como, incompetência ratio territorial (haja 

vista que o comprovante de residência se encontra em nome de um 

terceiro) e ainda, sustentou como matéria prejudicial de mérito que a 

pretensão indenizatória da Reclamante se encontra prescrita. No tocante 

ao mérito da defesa, a Reclamada defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar em danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos argumentos supracitados, a Ré pugnou pela improcedência da 

lide. Oportuno registrar inicialmente que, consoante entendimento 

perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a 

enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver 

encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). Consigna-se que o posicionamento 

supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis Tribunais de Justiça 

pátrios, conforme jurisprudência que segue abaixo colacionada: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE 

EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. 

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - 

Ademais, o juiz não está obrigado a analisar individualmente as alegações 

das partes, muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, 

como decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 

não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes 

para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, 

mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob 

seu julgamento, tal como ocorreu na espécie (...). (Embargos de 

Declaração Nº 70078900792, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo documental anexado aos autos, 

tenho que a prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela Reclamada 

reivindica o acolhimento deste juízo. Extrai-se do comprovante de restrição 

vinculado à exordial que a Reclamante teve o seu nome inserido nos 

cadastros de proteção ao crédito a pedido da Reclamada, em razão do 

inadimplemento de supostas dívidas vencidas de fevereiro a abril/2016. No 

entanto, de suma relevância consignar que, da exegese da explanação 

inaugural, a Postulante não esclareceu minimamente qual a data exata em 

que tomou conhecimento das famigeradas restrições creditícias, 

limitando-se a ventilar apenas considerações genéricas. Reza o artigo 

206, § 3º, V, do Código Civil que: “Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: 

V – a pretensão de reparação civil; ”. Considerando que a presente 

demanda foi ajuizada apenas na data de 04/12/2019, ou seja, após o 

decurso do prazo prescricional trienal previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do 

Código Civil, bem como, não tendo a Demandante indicado de forma 

precisa qual foi a data em que tomou conhecimento das mencionadas 

negativações, adoto justamente a data de 07/04/2016 (ou seja, o 

apontamento mais “recente”) como sendo àquela em que a mesma tomou 

conhecimento das restrições creditícias e, conseguintemente, contemplo o 

entendimento de que a pretensão indenizatória a título de danos morais, de 

fato, foi alcançada pela prescrição. A fim de corroborar a sucinta 

fundamentação supracitada, seguem colacionadas, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, V, CC – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do CDC somente se 

aplica nas hipóteses de responsabilidade de danos decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. No caso de inscrição indevida em órgão de 

proteção ao crédito, trata-se de relação extracontratual e, portanto, 

aplica-se o prazo trienal do art. 206, inciso V, do CC. Sentença que 

reconheceu a prescrição não merece reparos. Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -M S  -  A C :  0 8 2 5 0 9 0 3 7 2 0 1 8 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível).”. (Destaquei). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA 

DATA DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se 

de ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição 

indevida por alegado débito inexistente, incide o regramento estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo 

prescricional trienal, cujo termo inicial passa a contar da ciência do fato 

gerador, ou seja, da data da ciência da inscrição dita indevida. 2. Não 

havendo indicação precisa pelo autor de quando tomou ciência da 

negativação, tem-se que a data da sua efetivação, em 06/2011 (fl.19) 

deve ser adotada, restando prescrita, portanto, a pretensão. RECURSO 

DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006549422, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. (Destaquei). Outrossim, no intuito 

de retirar o alicerce das considerações registradas em sede de 

impugnação (ou seja, de que o prazo prescricional a ser aplicado seria 

àquele previsto pelo diploma consumerista), cumpre transcrever o 

posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As 

razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da 

decisão agravada. 2. A falha na prestação de serviço em razão de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, mas ao 

previsto no Código Civil. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A simples 

menção a dispositivos legais desacompanhada da demonstração da 

respectiva efetiva violação atrai as disposições do verbete nº 284 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 RS 2015/0117982-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - 

QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por derradeiro, em não subsistindo 

dúvidas de que a pretensão indenizatória da Reclamante se encontra 

prescrita, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão julgar extinto o presente feito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

com amparo no artigo 487, II, do CPC/2015, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO 

DA PRETENSÃO DA RECLAMANTE e, consequentemente, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por fim, 

REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 26925771 (pois, 

considerando que a UC nº 6/245820-6 pertence a um terceiro totalmente 

estranho à lide, não há como ser reconhecida qualquer situação de 

adimplência por parte da Demandante), no entanto, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 11 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1018851-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO FERREIRA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018851-23.2019.8.11.0002 Reclamante: João Pedro Ferreira 

Arantes Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

incompetência absoluta do Juizado Especial: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que, não tendo o Reclamante se utilizado de qualquer meio de 

prova para confirmar a sua irresignação, revela-se necessária a 

realização de uma prova pericial técnica nas instalações elétricas do 

imóvel correspondente à UC. No entanto, por entender que a complexidade 

da referida prova afasta a competência do Juizado Especial Cível para 

apreciação do feito, a Reclamada postulou para que o processo fosse 

extinto por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Com a devida 

vênia às considerações ventiladas pela Reclamada, entendo que as 

mesmas não reivindicam o acolhimento deste juízo. Ao que tudo indica, a 

Reclamada não se atentou à causa de pedir que motivou a propositura da 

presente lide, pois, se o tivesse feito, teria constatado que em nenhum 

momento o Reclamante se insurgiu acerca de eventuais valores cobrados 

em suas faturas (fazendo emergir o caráter totalmente genérico da 

preliminar em debate), mas sim, sobre a negativa de transferência da UC 

nº 6/2552449-7 para o seu nome. Ademais, consigno que os documentos 

protocolizados nos autos já se revelam suficientes para fins de auxiliar 

este juízo na formação do convencimento e ainda, que o eventual 

acolhimento da tese ventilada pela Concessionária de Energia retardaria 

injustificadamente a resolução do feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que, na 

data de 21/08/2019, alugou o imóvel correspondente à UC nº 6/2552449-7 

(Rua 07, Quadra 04, Bairro Santa Maria II, Várzea Grande-MT) e, no intuito 

de regularizar a situação da energia do local, diligenciou até a Reclamada 

para solicitar não só o restabelecimento do serviço, como também, a 

transferência da UC para o seu nome. No entanto, o Autor relatou que, 

mesmo tendo apresentado o contrato de locação, a Concessionária Ré se 

negou a transferir a titularidade da UC, pois, sustentava que o bem 

continuaria a ser utilizado no mesmo ramo de atividade. O Postulante 

acredita que a Reclamada está condicionando a troca de titularidade da UC 

ao pagamento de débitos pretéritos, todavia, sustenta que não detém 

nenhuma responsabilidade por tais dívidas. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que a troca de 

titularidade somente não foi realizada porque o Reclamante não teria 

apresentado os documentos que se faziam necessários, no sentido de 

comprovar que não seria desenvolvida nenhuma atividade comercial no 

imóvel ou de que não seria dado continuidade à atividade anterior (a fim de 

descaracterizar a sucessão empresarial). A Reclamada teceu algumas 

considerações acerca da presunção de legalidade de seus atos, bem 

como, que não se fazem presentes os requisitos necessários à reparação 

de danos morais. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão 

vinculada ao Id. nº 26735349 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus 

da prova em favor do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental protocolado nos autos, tenho que o direito milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora a Reclamada tenha justificado que a 

negativa de troca de titularidade da UC ocorreu em razão de o consumidor 

não ter apresentado os documentos que se faziam necessários, entendo 

que tais considerações não detêm credibilidade. Da exegese das provas 

anexas à contestação, tenho que subsistem consideráveis indícios de que 

no imóvel referente à UC nº 6/2552449-7 (o qual, ao que tudo indica, 

continua em nome do antigo morador, ora Sr. “Edilson Ferreira da Silva”) 

realmente funcionava um estabelecimento comercial, pois, a média de 

consumo registrada na “Ficha Cadastral” se revela consideravelmente alta 

para uma residência padrão. No entanto, entendo que o Reclamante 

apresentou à Reclamada (conforme consta do arquivo de áudio anexo à 

exordial) o único documento que estava ao seu alcance para justificar a 

almejada troca de titularidade da UC, qual seja, o competente “Contrato de 

Locação”. Inobstante toda a resistência da Reclamada em atender o 

pedido de troca de titularidade apresentado pelo Postulante, extrai-se das 

cláusulas contratuais que o imóvel inerente à UC nº 6/2552449-7 

aparentemente será utilizado para fins residenciais, o que, a meu ver, 

confere verossimilhança às alegações iniciais. Como se não bastasse, 

registra-se que a Reclamada não apresentou nenhuma prova de que 

subsiste alguma pendência contraída pelo Reclamante relacionada à outra 

UC ou ainda, de que o consumidor continuará a explorar a mesma 

atividade econômica do terceiro (Sr. “Edilson Ferreira da Silva”) que 

continua a figurar como titular da UC (o que, segundo minha convicção, 

poderia ser facilmente demonstrado por intermédio de um “Termo de 

Ocorrência e Inspeção”), fazendo emergir patente desrespeito ao que 

preconiza o artigo 373, II, do CPC/2015. Em que pese a Reclamada tenha 

justificado em sua defesa que, após a realização de uma vistoria, seus 

prepostos teriam constatado a possibilidade de se tratar de uma 

“sucessão comercial”, entendo que tais considerações não restaram 

devidamente comprovadas, pois, a Concessionária limitou-se a apresentar 

uma mera tela sistêmica de cunho totalmente unilateral (não tendo sido 

apresentado nenhum termo de inspeção assinado ou eventuais registros 

fotográficos), a qual, com a devida vênia, não se revela um meio idôneo de 

prova. Não se pode olvidar que, ao protocolar a sua impugnação, o 

Reclamante foi diligente em apresentar um vídeo do imóvel correspondente 

à UC em debate (Id. nº 28964170,) o qual, por sua vez, apenas fortalece a 

exposição inaugural, pois, demonstra que a localidade está sendo utilizada 

para fins residenciais. Portanto, não tendo sido apresentada nenhuma 

justificativa minimamente plausível para amparar a negativa de 

transferência de titularidade da UC para o nome do Reclamante, entendo 

que a Reclamada incorreu em uma falha na prestação dos seus serviços, 

restando imperioso o acolhimento da pretensão obrigacional elencada na 

inicial. Já no que se refere a pretensão indenizatória almejada pelo 

Reclamante, entendo que a mesma igualmente comporta acolhimento. A 

princípio, tenho que a simples negativa ou demora para atender um pedido 

de troca de titularidade de UC não se prestaria em ofender os direitos 

inerentes à personalidade de qualquer consumidor. Todavia, este juízo não 

pode simplesmente ignorar as diligências administrativas adotadas pelo 

Postulante para resolver a questão de forma amigável (seja diligenciando 

pessoalmente até a Concessionária para solicitar a troca de titularidade da 

UC ou ainda, contatando a Ré por meio do SAC), as quais demonstram 

cristalinamente que houve um desvio produtivo por parte do mesmo e, 

principalmente, uma falha no atendimento da Concessionária. Acerca do 

“desvio produtivo” supramencionado, de suma importância registrar que, 

atualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem contemplando o 

posicionamento acerca da configuração de abalo moral em favor de 

consumidores que despendem de seu tempo para resolver questões que 

deveriam ser solucionadas pelos fornecedores (Conforme Resp nº 

1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data 

do julgamento: 12/09/2017). Ainda que tente se eximir de sua 

responsabilidade, cumpre registrar que, tratando-se o vínculo existente 

entre as partes de uma relação de consumo (em que as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos de seu 

negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem eventualmente prejudicados. 

Destarte, considerando que a flagrante omissão da Reclamada contribuiu 

diretamente para com os infortúnios imateriais vivenciados pelo Autor (não 

tendo sido apresentado nenhum argumento minimamente plausível para 

justificar o não atendimento de uma simples solicitação de troca de 

titularidade de UC), tenho que a Concessionária de Energia deverá ser 

devidamente responsabilizada, até mesmo para evitar a reincidência de 

situações semelhantes à que está sendo debatida nos 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 demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que os fatos debatidos nos presentes autos provocaram transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos), uma vez que 
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o Reclamante teve de despender de seu valioso tempo para tentar 

solucionar uma questão que a Ré estava sendo irrefutavelmente omissa 

em atender e ainda, foi compelido a ingressar judicialmente para que, 

enfim, sua pretensão fosse apreciada com um mínimo de respeito pela 

Concessionária. A fim de corroborar toda a fundamentação exarada no 

presente decisum, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência 

oriunda do TJSP: “DANO MORAL. Reconhecimento. Cobrança indevida. 

Débitos realizados no exterior com dados do cartão de crédito da autora. 

Operações incompatíveis com o perfil da consumidora, que buscou a 

solução administrativa do problema reiteradas vezes. Desvio produtivo 

evidenciado. Dano moral causado pela desídia das fornecedoras, que não 

solucionaram falha evidente na prestação de serviços, optando por 

continuar as cobranças indevidas. Precedentes. Indenização devida. 

S e n t e n ç a  r e f o r m a d a .  R E C U R S O  P R O V I D O .  ( T J - S P 

10054652720178260438 SP 1005465-27.2017.8.26.0438, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/07/2018, 38ª Câmara 

de Direito Privado).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em 

danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando respaldar a fundamentação supra, segue abaixo colacionada 

uma jurisprudência proveniente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA 

ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 

OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. 

(...) 3. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve 

atentar para a dupla finalidade da indenização, a saber, compensatória e 

pedagógica. Deve, outrossim, orientar-se pelos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Valor indenizatório arbitrado pelo 

julgador singular que merece manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, no intuito de 

evitar o locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida 

e, no tocante ao mérito, com amparo no que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, 

primeiramente para DETERMINAR que a Reclamada providencie, no prazo 

de 48 (quarenta e oito horas), a transferência de titularidade da UC nº 

6/2552449-7 para o nome do Reclamante. Ademais, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 

362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista 

tratar-se de responsabilidade contratual. Por fim, RATIFICO a decisão 

interlocutória vinculada ao Id nº 26735349. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 11 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) 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: 1019236-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SANTANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019236-68.2019.8.11.0002 Reclamante: Emerson Santana 

da Cunha Reclamada: OI Móvel S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Do pedido de suspensão do feito: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que, tendo em vista o teor da matéria debatida nos 

autos, o presente feito deve ser suspenso até que os Recursos Especiais 

nº 1.525.174/RS e nº 1.525.135/RS (afetados para julgamento sob a 

sistemática de recursos repetitivos) sejam devidamente julgados. Com a 

devida vênia às considerações supracitadas, tenho que as mesmas não 

reivindicam guarida. Da exegese das questões submetidas para 

julgamento nos Recursos supracitados (cobrança indevida de valores 

referentes à alteração de plano sem a solicitação do usuário; ocorrência 

de dano moral proveniente de tais cobranças, bem como, se o mesmo 

ocorre in re ipsa ou reivindica comprovação nos autos; prazo 

prescricional no caso de pretensão de repetição de valores; repetição de 

indébito simples ou em dobro; abrangência da repetição do indébito), 

verifica-se que os mesmos estão relacionados aos serviços de telefonia 

fixa, o que, definitivamente, não é o caso da presente lide, pois, os 

infortúnios narrados pelo Reclamante guardam relação com serviços de 

telefonia móvel. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O 

Reclamante alegou na petição inicial que, em setembro/2018, diligenciou 

até uma loja física da Reclamada e, na oportunidade, aderiu à contratação 

de um plano de telefonia móvel c/c internet referente aos terminais nº (65) 

9-8409-1221 (titular) e nº (65) 9-8412-1221 (dependente). O Autor relatou 

que, após decorridos 08 dias da contratação do plano, retornou até a loja 

da Ré no intuito de cancelar o serviço, pois, não conseguia usufruir dos 

serviços de internet. No entanto, segundo o atendente, o problema estaria 

relacionado ao pacote de dados contratados, razão pela qual, o Postulante 

optou por realizar um upgrade do plano. O Reclamante frisou que, apesar 

de ter seguido as orientações da Ré, os problemas persistiram e, após 

realizar algumas consultas, constatou que o problema estava relacionado 

não com a quantidade do plano, mas sim, com a sua região (a qual não 

fornecia suporte técnico de rede). O Demandante esclareceu que, apesar 

de ter tentado solicitar o cancelamento de seu plano (tanto na loja física 

quanto por meio do Call Center 103 14), não obteve sucesso e ainda, 

tomou conhecimento que lhe seriam imputadas 02 multas (R$ 720,00 e R$ 

900,00) a título de quebra de fidelização (Protocolo nº 

2019.001.850.843.49). O Autor informou que, cansado de pagar por algo 

que não conseguia usufruir, procurou um jornalista para lhe acompanhar 

até a Reclamada e comprovar todo o caso, todavia, não obteve sucesso 

em resolver o problema. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que as considerações iniciais 

não possuem fundamento, pois, foram localizados protocolos 

correspondentes a um suporte técnico (nº 201900107682695), o qual 

atestou que o tráfego da linha estava normal, bem como, a um registro de 

solicitação de cancelamento (nº 201900114418364), ocasião em que o 
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cliente teria aceitado uma nova oferta apresentada pela empresa. A 

Demandada ressaltou que todos os serviços foram disponibilizados em 

favor do Reclamante, bem como, que inexiste histórico de reclamação ou 

chamado técnico e ainda, defendeu a legitimidade da cobrança da multa 

por quebra de fidelidade, haja vista que a mesma encontra previsão 

contratual. Por fim, a Reclamada destacou que de sua parte não houve 

falha na prestação dos serviços, bem como, que inexistem danos 

materiais ou morais a serem indenizados, pois, a situação vivenciada pelo 

Reclamante não passou de um mero aborrecimento. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, extrai-se da decisão anexa ao Id. nº 27208850 que, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU 

em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o 

direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais. Não 

obstante as considerações defensivas apresentadas pela Reclamada, 

entendo que as mesmas não possuem credibilidade, pois, consoante pode 

ser observado nos documentos anexos à exordial, subsistem indícios 

mais do que suficientes acerca da imprestabilidade dos serviços de 

internet inerentes ao plano anteriormente contratado. As telas capturadas 

do Smartphone do Postulante demonstraram cristalinamente que a plena 

utilização dos serviços de internet vem sendo prejudicada devido a 

oscilação do sinal da rede móvel (o que compromete o carregamento de 

arquivos de vídeo/fotos) e ainda, o consumidor apresentou protocolos de 

atendimento (nº 2019.001.850.843.49; nº 2019.001.932.067.83; nº 

2019.001.932.327.69) no intuito de comprovar não só a sua irresignação 

com tais problemas, mas, principalmente, que tentou cancelar os serviços 

mediante contato administrativo. Como se não bastasse, o Reclamante 

ainda apresentou um arquivo de vídeo referente à uma tentativa de 

cancelamento dos serviços diretamente na loja física da Operadora de 

Telefonia que, irrefutavelmente, restou frustrada, pois, segundo o 

atendente, tal procedimento só poderia ser feito por intermédio do SAC. Em 

se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de 

consumo (em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a Operadora Ré assume 

todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado 

todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar 

que consumidores como o Reclamante viessem a ser prejudicados, o que, 

definitivamente, não é o caso dos autos. Apesar de a Reclamada ter 

apresentado 02 protocolos de atendimento, um referente a suporte técnico 

(o qual teria atestado que o tráfego da linha estaria normal) e outro a uma 

solicitação de cancelamento que, por sua vez, acabou transmutando na 

adesão de uma nova oferta, entendo que os mesmos não detêm força 

probatória, pois, não foi apresentado nenhum arquivo de áudio 

correspondente a tais atendimentos. Entendo que a resistência da 

Reclamada em atender o pedido de cancelamento, bem como, o fato de ter 

advertido o consumidor acerca da cobrança de multas por “quebra de 

fidelidade” não possui nenhum fundamento. Conforme pode ser 

visualizado no instrumento contratual colacionado ao corpo da 

contestação, o vínculo existente entre as partes foi estabelecido em 

25/08/2018, bem como, estava previsto um tempo de fidelidade de 12 

meses e ainda, uma multa de R$ 720,00 em caso de eventual desrespeito 

ao referido prazo de permanência. Ora, considerando que, apesar de 

insatisfação do Reclamante com os serviços prestados, o pedido de 

cancelamento foi formalizado em 02/11/2019 (Protocolo nº 

2019.001.850.843.49), ou seja, após o decurso do prazo de 12 meses de 

fidelidade, não verifico nenhum obstáculo passível de impedir a rescisão 

contratual e ainda, entendo ser indevida a exigibilidade de qualquer valor a 

título de multa. Oportuno alvitrar que, mesmo que o prazo de fidelidade 

estivesse vigente (o que, reitero, não é o caso), ainda assim este juízo 

não haveria de contemplar a legitimidade da famigerada multa, pois, diante 

das incontestáveis provas de que o serviço não estava sendo prestado a 

contento (pois, se não o fosse, o Reclamante não haveria de ter 

apresentado protocolo de suas reclamações e diligenciado pessoalmente 

à loja física da empresa para pleitear o cancelamento do serviço) e, 

principalmente, a inércia da Ré em apresentar provas passíveis de 

corroborar a tese defensiva, certamente a exigibilidade da multa seria 

afastada devido ao descumprimento contratual por parte da própria 

empresa de telefonia. Nesse sentido, segue transcrito o artigo 56 da 

Resolução nº 632/2014 da ANATEL: “Art. 56. O Consumidor pode rescindir 

o Contrato de Prestação do Serviço celebrado na Oferta Conjunta de 

Serviços de Telecomunicações a qualquer tempo e sem ônus, ressalvada 

a multa decorrente da inobservância do Contrato de Permanência. 

Parágrafo único. Se o pedido de rescisão do Consumidor, antes do término 

do prazo previsto no Contrato de Permanência, decorrer de 

descumprimento de obrigação legal ou contratual da Prestadora com 

relação a qualquer um dos serviços da Oferta Conjunta de Serviços de 

Telecomunicações, deve ser garantida ao Consumidor a rescisão de todo 

o Contrato de Prestação do Serviço, sem multa, cabendo à Prestadora o 

ônus da prova da não-procedência do alegado.”. (Destaquei). Portanto, 

restando demonstrada a falha dos serviços outrora contratados, bem 

como, que no período em que houve a solicitação de cancelamento, já 

havia decorrido a fidelidade de 12 meses, entendo que assiste ao 

Reclamante o direito de obter a rescisão do contrato e ainda, de ver 

afastada a cobrança de qualquer multa a título de quebra de fidelização. 

No entanto, de forma diversa das considerações iniciais, entendo que não 

assiste ao Reclamante o direito de reivindicar qualquer valor a título de 

“multa inverso”, que o diga em dobro, pois, não bastasse a ausência de 

previsão contratual, o consumidor não apresentou nenhuma prova de que 

chegou a realizar o pagamento da famigerada multa. - Do dano material: No 

que se refere a pretensão do Reclamante em ser indenizado a título de 

dano material, entendo que a apreciação de tal pleito se encontra 

prejudicada. Segundo consta das considerações iniciais, o Autor pretende 

o reembolso proporcional, e em dobro, dos valores pagos pelo mesmo pelo 

serviço relacionado aos dados móveis, durante todo o período contratado. 

A meu ver, o referido pedido se revela totalmente indeterminado, tanto é 

que o próprio Reclamante se dignou em apontar de forma precisa qual foi 

o percentual de utilização da rede móvel em cada um dos meses desde a 

contratação dos serviços, tampouco em quantificar qual montante lhe 

seria devido a título de restituição. Embora a inicial tenha sido instruída com 

incontáveis faturas de cobrança, reitero que o Demandante não apontou 

de forma precisa e determinada qual a importância correspondente ao seu 

suposto prejuízo material, o que, definitivamente, ceifa deste juízo qualquer 

possibilidade de conferir liquidez a tal pretensão. Reza o artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 que: “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.”. 

(Destaquei). Ante o exposto, tenho que o pleito correspondente ao dano 

material não comporta acolhimento. - Do dano moral: A princípio, uma 

simples situação de descumprimento contratual (seja relacionado ao não 

atendimento de um pedido de cancelamento ou a cobrança de eventual 

multa) não seria suficiente para ensejar o reconhecimento da violação de 

qualquer atributo relacionado à personalidade do consumidor. No entanto, 

conforme se extrai das considerações e provas protocoladas nos autos, 

o Reclamante tentou solucionar incessantemente a questão na esfera 

administrativa, seja por meio do SAC (o que restou demonstrado por meio 

dos protocolos de atendimento) ou ainda, pessoalmente em uma das lojas 

físicas da Reclamada (o que pode ser facilmente visualizado nos arquivos 

de vídeo anexos à inicial). A meu ver, o martírio do Reclamante (em tentar 

resolver amigavelmente um problema que não deu causa) não pode ser 

ignorado por este juízo, pois, está mais do que evidente não só a 

ocorrência de um desvio produtivo por parte do consumidor, como 

também, principalmente, o total descaso da empresa Ré que, mesmo diante 

dos contatos realizados pelo Postulante, quedou-se silente em auxiliar o 

seu cliente. Acerca do “desvio produtivo” supramencionado, de suma 

importância registrar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem 

contemplando o posicionamento acerca da configuração de abalo moral 

em favor de consumidores que despendem de seu tempo útil para resolver 

questões que deveriam ser solucionadas pelos fornecedores (Conforme 

Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra Nancy 

Andrighi. Data do julgamento: 12/09/2017). Logo, não tendo sido 

apresentada nenhuma justificativa para o pedido de rescisão contratual 

não ter sido atendido, bem como, considerando a indevida exigência da 

multa de fidelidade e ainda, a indiferença da Reclamada em auxiliar a 

pessoa do Reclamante, entendo que tais fatos contribuíram diretamente 

com os infortúnios vivenciados pelo consumidor, motivo pelo qual, a 

Operadora de Telefonia deverá ser exemplarmente responsabilizada. No 

que se refere à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida 

pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou 

seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
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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 os fatos debatidos nos presentes autos provocaram transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos), uma vez que, 

apesar de ter buscado resolver amigavelmente o seu problema em várias 

oportunidades, ainda assim o Reclamante foi compelido a ingressar 

judicialmente para tentar obter a rescisão contratual, o que, registra-se, 

poderia ter sido facilmente solucionado na esfera administrativa. No 

tocante a prova do abalo imaterial suportado pelo Reclamante, entendo 

que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo moral está 

intimamente concatenado ao ato ilícito irrefutavelmente praticado pela 

empresa Ré. A fim de corroborar toda a fundamentação supracitada, 

segue destacada, por analogia, uma jurisprudência oriunda do TJRJ: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA 

FIXA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

QUE DETERMINA APENAS A EXCLUSÃO DA "MULTA DE FIDELIZAÇÃO". 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NO 

DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR CONFIGURADOS. AUTORA 

QUE SE VIU OBRIGADA A AJUIZAR AÇÃO, COM CONTRATAÇÃO DE 

ADVOGADO PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, EM RAZÃO DA INÉRCIA 

DA RÉ EM RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA PERDA DE TEMPO ÚTIL. 

PRECEDENTES DESTE TJRJ. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL 

PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00784342520168190038, Relator: Des(a). 

LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 11/12/2019, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”. (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. 

Nesse sentido, segue abaixo uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, no intuito de 

evitar o locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida 

e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, primeiramente para 

DECLARAR a rescisão do vínculo contratual outrora estabelecido entre as 

partes, bem como, a inexigibilidade de qualquer valor a título de multa por 

quebra de fidelidade. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de 

uma indenização por danos morais ao Reclamante no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ), e ainda, acrescidos de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual, 

não havendo como ser apreciado o pleito inerente aos danos materiais 

(vez que o pedido do Reclamante não detém qualquer liquidez). Por fim, 

RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 27208850. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 12 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) 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: 1016504-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RODRIGUES BECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1016504-17.2019.8.11.0002 Reclamante: Jhonatan Rodrigues 

Beco Reclamada: Azul Linhas Aéreas SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, considerando a revelia incorrida pela Reclamada, bem como, não 

tendo sido requerida a produção de qualquer outra prova complementar, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, II, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição 

inicial que, em julho/2019, efetuou a compra de passagens aéreas para a 

cidade de Salvador/BA, ocasião em que iria desfrutar de férias com a sua 

família. O Autor esclareceu que o voo de ida (AD 2649) partiria de Cuiabá 

às 19h50min do dia 25/09/2019, bem como, que seria feita uma conexão 

em São Paulo às 23h40 (voo AD 2850) e ainda, que a chegada na cidade 

de Salvador estava prevista para 02h05 do dia 26/09/2019. O Postulante 

relatou que, ao comparecer ao aeroporto, foi informado que, por motivos 

operacionais, o voo AD 2649 iria sofrer um atraso, o que acabou se 

confirmando, pois, a aeronave decolou de Cuiabá apenas às 21h30min. O 

Demandante destacou que, em decorrência do mencionado atraso, foi 

ocasionada a perda do voo da conexão (São Paulo-Salvador), bem como, 

que apesar de ter sido encaminhado para um hotel para aguardar pelo 

novo voo (conexão), todo o ocorrido culminou com a sua chegada na 

cidade de destino com 08 horas de atraso (se comparado ao itinerário 

original). Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Extrai-se dos andamentos processuais que, não obstante tivesse 

comparecido à sessão conciliatória (Id. nº 28354597), bem como, restado 

devidamente intimada para apresentar a sua contestação no prazo de 05 

(cinco) dias, a Reclamada deixou transcorrer in albis o prazo para 

protocolar a defesa. Reza a Súmula 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Ademais, oportuno 

transcrever o que resta disposto no artigo 344 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

(Destaquei). Concatenando os dispositivos legais supracitados à presente 

demanda, bem como, considerando o fato da Demandada não ter 

apresentado a sua contestação, aplico os efeitos da revelia e 

consequentemente, presumo como verdadeiras as explanações do 

Reclamante. Independentemente da incontroversa revelia da Companhia 

Ré, tenho que o Reclamante se prestou em fornecer a este juízo 

documentos aptos a conferir verossimilhança às considerações 

inaugurais. Da exegese do voucher das passagens correspondentes ao 

itinerário original (Id. nº 25678746), verifica-se que o Reclamante adquiriu 

passagens aéreas com destino à Salvador/BA, bem como, que o voo 

correspondente à viagem de ida estava previsto para o dia 25/09/2019 

com o seguinte itinerário: Cuiabá/São Paulo – Partida às 19h50min e 
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Chegada às 23h10min (voo AD 2649); São Paulo/Salvador – Partida às 

23h40min e Chegada às 02h05min do dia 26/09/2019 (voo AD 2850). No 

entanto, em decorrência de um atraso que, segundo informações dos 

prepostos da Reclamada, teria ocorrido por “motivos operacionais”, o voo 

AD 2649 acabou partindo de Cuiabá apenas às 21h30min, o que, 

conseguintemente, culminou com a perda do voo correspondente à 

conexão (AD 2850). A meu ver, não subsistem motivos para duvidar da 

idoneidade da versão sustentada pelo Demandante, pois, consoante pode 

ser visualizado no bilhete de viagem anexo ao Id. nº 25678751, além de ter 

sido realocado para outro voo (identificado pelo nº 2810), a aeronave 

detinha um itinerário totalmente diverso daquele para o qual o consumidor 

havia se programado, com partida prevista de São Paulo às 05h55min e 

ainda, com chegada à cidade de Salvador apenas às 08h20min, ou seja, 

restando evidenciado um atraso de pouco mais de 06 horas. Entendo que, 

diante das considerações e provas apresentadas pela parte Autora, cabia 

unicamente à Reclamada (não só em razão da inversão do ônus da prova 

concedida por este juízo, como também, em respeito aos preceitos do 

artigo 373, II, do CPC/2015) esclarecer quais foram as efetivas razões que 

motivaram o atraso do voo inaugural (AD 2649), o que, em decorrência de 

sua revelia, não logrou êxito em fazer. Em se tratando o vínculo existente 

entre as partes de uma relação de consumo (na qual as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), não tenho dúvidas de que a Reclamada assume 

todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado 

todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar 

que consumidores como o Reclamante fossem prejudicados, o que, 

definitivamente, não é o caso dos autos. Portanto, não tendo sido 

apresentada pela Reclamada qualquer prova para justificar o atraso do 

voo inicial (Cuiabá-São Paulo), bem como, restando incontroverso o atraso 

de mais de 06 horas para que o Reclamante e sua família chegassem ao 

almejado destino, tenho plena convicção de que a Companhia Ré incorreu 

em patente prática de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo 

qual, a mesma deverá ser devidamente responsabilizada pelos infortúnios 

vivenciados pelo consumidor. No que concerne à reparação do dano, por 

se tratar o vínculo estabelecido entre os litigantes de uma relação regida 

pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou 

seja, aquela que prescinde a comprovação do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a falha na prestação dos serviços da Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral (superando, em muito, a esfera de um simples dissabor), uma 

vez que o Reclamante não foi previamente informado de que o voo 

inaugural sofreria um atraso, bem como, que o famigerado atraso culminou 

na perda do voo de conexão (São Paulo-Salvador) e ainda, o novo voo 

fez como que o mesmo chegasse ao seu destino após o decurso de mais 

de 06 (seis) horas do horário originalmente previsto. In casu, a prova do 

abalo extrapatrimonial não se revela necessária, pois, em se tratando de 

dano in re ipsa (presumido), o prejuízo moral auferido pelo Demandante 

está concatenado à própria existência do ato ilícito que, por sua vez, 

revela-se irrefutável. Visando corroborar toda a sucinta fundamentação 

registrada no presente decisum, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE 

INTERNACIONAL AÉREO DE PASSAGEIROS - ATRASO INJUSTIFICADO DE 

VOO - PERDA DE CONEXÃO - CONSIDERÁVEL ADIAMENTO DO 

EMBARQUE PARA O DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. I- O atraso injustificado de voo que acarreta perda de 

conexão e considerável adiamento do embarque para o destino final 

configura defeito na prestação de serviço, não podendo ser afastada a 

responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso 

fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; II- Os abalos psíquicos 

suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte 

aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, 

aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros 

aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de 

compensação; (...). (TJ-MG - AC: 10000190373936001 MG, Relator: João 

Cancio, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 

28/08/2019).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. No 

intuito de respaldar a fundamentação supra, segue abaixo um julgado 

contemplado pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, registra-se que este juízo não pode ignorar o fato de que a 

Reclamada, ciente do atraso do voo AD 2649, bem como, da perda do voo 

AD 2850 (correspondente à conexão original), providenciou a 

acomodação do Reclamante e sua família em um hotel, conforme restou 

expressamente reconhecido na inicial. Embora tal fato não se preste em 

eximir a Reclamada de suas responsabilidades, entendo que o mesmo não 

pode ser simplesmente desprezado, pois, detém importância para fins de 

fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, 

em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido do Demandante, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais ao Reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

12 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) 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: 1004823-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

E. S. MUNIZ BOMBONIER LTDA - ME OAB - 16.541.041/0001-25 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LEONEL DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 375 de 395



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004823-16.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: E. S. MUNIZ BOMBONIER 

LTDA - ME INTERESSADO: SILVIA LEONEL DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Denota-se que o presente feito trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, cujo rito 

está entre aqueles que são caracterizados PROCEDIMENTOS ESPECIAIS, 

portanto INCOMPATÍVEL com o estabelecido pela Lei nº 9.099/95. O 

Enunciado nº 08 do Fórum Permanente dos Coordenadores dos Juizados 

Especiais – FONAJE, claramente pontifica que: As Ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Ex positis, INDEFIRO A INICIAL e DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO (REQUERENTE)

A. P. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000141-18.2020.8.11.0002. REQUERENTE: A. P. B. A., ANA MARIA DE 

ALMEIDA BARRETO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. 

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais formulado 

por A. P. B. A., representada por sua genitora ANA MARIA DE ALMEIDA 

BARRETO, em desfavor de LATAM AIRLINES BRASIL. É o necessário. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifica-se que a 

requerente, menor impúbere, 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

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005115-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCELO RODRIGO DE AMORIM Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) MARCELO RODRIGO DE AMORIM: 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. 1005115-98.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.000,00 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: 17/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: MARCELO RODRIGO DE 

AMORIM Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1005058-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ANTONIO MARCELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA DE JESUS LIMA OAB - MT27822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (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: MARLENE ANTONIO MARCELO Endereço: 

AVENIDA JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, 869, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA 

I, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-340 Senhor(a) MARLENE ANTONIO 

MARCELO: 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. 1005058-80.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/03/2020 Hora: 14:45 AUTOR: 

MARLENE ANTONIO MARCELO Advogado do(a) AUTOR: TANIA DE JESUS 

LIMA - MT27822/O REQUERIDO(A): OI S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1005113-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCELO RODRIGO DE AMORIM Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) MARCELO RODRIGO DE AMORIM: 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. 1005113-31.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

17/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: MARCELO RODRIGO DE AMORIM 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1004181-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANEIR DA COSTA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 1004181-43.2020.8.11.0002 

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, 17 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 17/02/2020 13:15:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005103-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DINASIA FATIMA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DINASIA FATIMA DOS SANTOS LIMA Endereço: 

ESTRADA RURAL, 01, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, ZONA RURAL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) DINASIA FATIMA 

DOS SANTOS LIMA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005103-84.2020.8.11.0002 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 Data: 17/03/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: DINASIA FATIMA DOS SANTOS LIMA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 377 de 395



REQUERIDO(A): INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1004374-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES DE ALMEIDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (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 n. 1004374-58.2020.8.11.0002 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte Reclamante para juntar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento: a) 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; b) Extrato emitido no balcão dos órgãos de restrição ao 

crédito (SPC, SCPC, SERASA) que informe a data de sua emissão (60 

dias). Várzea Grande/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 17/02/2020 

13:22:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004445-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE MARTINS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO HENRIQUE MARTINS DO NASCIMENTO 

Endereço: RUA Saturno, s/n, (LOT JD PANORAMA),, GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-220 Senhor(a) JOAO HENRIQUE MARTINS 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. 

1004445-60.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.371,73 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: 17/03/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: JOAO HENRIQUE MARTINS DO NASCIMENTO Advogados 

do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, 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, 17 de fevereiro 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: 1004433-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE CAMPOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: TIAGO DE CAMPOS SOUSA Endereço: RUA 

PROFESSOR JOAQUIM VIANA, 03, QUADRA 1L, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-111 Senhor(a) TIAGO DE CAMPOS SOUSA: 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. 1004433-46.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.187,05 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: 17/03/2020 Hora: 14:45 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 378 de 395



REQUERENTE: TIAGO DE CAMPOS SOUSA Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/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, 17 de fevereiro 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: 1004624-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO (REQUERENTE)

KENEDY CAMPOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO 

Endereço: Rua 24, 16, Quadra 34, Casa 16, 6 Etapa, NOVO MUNDO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-000 Senhor(a) CASSIELLY 

PHERNANDA PEDROSO COELHO: 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. 

1004624-91.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.338,78 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/03/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: KENEDY CAMPOS 

CARDOSO, CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO Advogados 

do(a) REQUERENTE: MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - MT5746-O, 

KARYME PARADA PEDROSA - MT22946-O Advogados do(a) 

REQUERENTE: MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - MT5746-O, KARYME 

PARADA PEDROSA - MT22946-O REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1004624-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO (REQUERENTE)

KENEDY CAMPOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KENEDY CAMPOS CARDOSO Endereço: RUA 24, 

16, Quadra 34, Casa 16, 6 Etapa, NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78149-000 Senhor(a) KENEDY CAMPOS CARDOSO 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. 1004624-91.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.338,78 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/03/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: KENEDY CAMPOS CARDOSO, CASSIELLY PHERNANDA 

PEDROSO COELHO Advogados do(a) REQUERENTE: MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - MT5746-O, KARYME PARADA PEDROSA - 

MT22946-O Advogados do(a) REQUERENTE: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - MT5746-O, KARYME PARADA PEDROSA - MT22946-O 

REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004706-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES ELESBAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 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: FERNANDES ELESBAN Endereço: AVENIDA 

ARGENTINA, 17, (RES 15 MAIO) QUADRA 13, PRIMAVERA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78132-310 Senhor(a) FERNANDES ELESBAN: 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. 1004706-25.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 26.810,42 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 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: 17/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: FERNANDES ELESBAN Advogado do(a) REQUERENTE: 

CASSAO JURE FERREIRA SALES - MT9372-O REQUERIDO(A): 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1009455-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ANTUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON NEDS PEDRO MARTINS OAB - MT23838/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEGRIA INFANTIL BRINQUEDOS (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora, a manifestar sobre o AR Negativo da 2ª reclamada, 

no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009102-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA NILZETE DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDECUIABÁ 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: EDIVANIA NILZETE DA COSTA E 

SILVA Endereço: VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO, RUA LEÔNCIO LOPES 

DE MIRANDA, S/N, novo loeamento, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78132-990 Senhor(a) EDIVANIA NILZETE DA COSTA E SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009102-79.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.075,93 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 04/09/2019 Hora: 16:15 REQUERENTE: EDIVANIA NILZETE DA 

COSTA E SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MOREIRA 

LEITE NOGUEIRA - MT9943-O REQUERIDO(A): CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES 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, 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 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009102-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA NILZETE DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009102-79.2019.8.11.0002 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, 17 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

17/02/2020 14:01:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004575-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL CAMARGO GAZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ARIEL CAMARGO GAZOLA Endereço: AVENIDA 

FILINTO MÜLLER, (LOT JD AEROPORTO), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-044 Senhor(a) ARIEL CAMARGO GAZOLA: 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. 1004575-50.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 17/03/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: ARIEL CAMARGO 

GAZOLA Advogado do(a) REQUERENTE: ALAERTI RODRIGUES DA SILVA 

- MT16262-O REQUERIDO(A): IUNI EDUCACIONAL S/A. ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1004442-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J FRATTA - COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI XAVIER DANTAS (REQUERIDO)

DANTAS & LOPES MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: J FRATTA - COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ 

VEICULOS LTDA - ME Endereço: AVENIDA DA FEB, 424, (LOT MANGA), 

PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-806 Senhor(a) J 

FRATTA - COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004442-08.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.405,29 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/03/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: J FRATTA - COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS 

LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

MT8312-A REQUERIDO(A): DANTAS & LOPES MOVEIS LTDA - ME e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de 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: 1004674-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EROZAINE JULIETA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE 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: EROZAINE JULIETA DOS SANTOS COSTA 

Endereço: RUA TURQUESA, 20, (LOT C DEUS), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-528 Senhor(a) EROZAINE JULIETA DOS 

SANTOS COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004674-20.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.510,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 17/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: EROZAINE JULIETA 

DOS SANTOS COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO MAMEDE 

LIMA PARREIRA - MT19809-O REQUERIDO(A): AGEMED SAUDE S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1010362-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010362-94.2019.811.0002 Reclamante: MARIA DO CARMO 

CAMPOS Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS . S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar 

em consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, 

que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas 

pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual passo ao julgamento. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de danos morais promovida por 

MARIA DO CARMO CAMPOS, em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Não verifico nos autos 

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, fato pelo qual, indefiro as preliminares arguidas e passo a analisar 

o mérito. Pleiteia a parte Reclamante indenização por danos morais, por 

alegar que não reconhece a dívida em que a Reclamada afirma ter gerado 

a inscrição de seu nome e CPF no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito. A Requerente instrui sua inicial com documento que demonstra a 

negativação de seu nome pela Requerida. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo se fez infrutífero. A Ré apresenta defesa no prazo 

legal informando que o débito ensejador da negativação é legítimo, vez que 

a Autora era titular de uma conta corrente junto a Caixa Econômica 

Federal, de quem a Ré adquiriu a cessão de créditos, tendo deixado 

faturas em aberto. Aduz que a negativação é lícita, ante a inadimplência da 

parte Requerente, fato pelo qual requer a improcedência dos pedidos 

aduzidos na inicial. A Requerente impugnou os termos da defesa, id. 

26005319. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Autora. 

Inicialmente, em respeito ao artigo 6º, VIII, do CDC, por considerar a 

Reclamante hipossuficiente se comparada à Reclamada, defiro a inversão 

do ônus da prova em seu favor. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Assim, não obstante a 

Reclamada ter alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, colacionando apenas 

cópia de correspondência em que alega que teria enviado à Autora. Não 

há nos autos, no entanto, nenhum documento assinado pela Reclamante, a 

fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem, tampouco, cópia 

da gravação da contratação, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Tendo em vista a ausência de comprovação da 

contratação dos serviços da Reclamada, chega-se à conclusão de que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da Reclamante. É 

responsabilidade da prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária e fiscalizar, afim de impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Nesse sentido: 
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RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Negativação do nome do 

autor por dívida em cartão de crédito que nunca contratou - Ausência de 

documentos que comprovasse a celebração do contrato em questão - 

Divida inexistente - Negativação indevida - Danos morais presumíveis - 

Culpa desnecessária - Valor fixado razoável e suficiente - Pedidos não 

aco lh idos  -  Recurso  não  p rov ido . *  (Acórdão  TJSP 

A - 3 9 2 3 7 8 - 5 3 . 2 0 1 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 -  d e  A p e l a ç ã o  n a 

0392378-53.2010.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em 

que é apelante BANCO FININVEST S/A sendo apelado WAGNER DA SILVA 

(JUSTIÇA GRATUITA) A Reclamante possui outra negativação, efetuada 

por outra empresa, contudo, a restrição mais antiga foi lançada pela Ré, e 

é a reclamada neste processo, o que afasta a aplicação da súmula n.º 

385, STJ. Portanto, considerando a ausência de comprovação da relação 

jurídica entre as partes, entendo que a conduta da Reclamada foi capaz 

de provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte Reclamante teve o crédito 

abalado. Nessa toada, tem-se que a reparação do dano é garantida tanto 

pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 

186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Assim, o fato da 

inserção dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

por si só já gera abalo moral, já que em nossa sociedade, o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Portanto, 

entendo que a condenação por danos morais é devida, diante dos 

dissabores enfrentados pela consumidora, principalmente porque a 

manutenção indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, é 

capaz de causar incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

Nessa toada, cumpre observar que reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, e 

tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, considerando a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, 

bem como; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação 

desta sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito (21/08/2015). Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. 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. Jessyka Lindaura Crisóstomo Sodré 

Farias Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010362-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010362-94.2019.811.0002 Reclamante: MARIA DO CARMO 

CAMPOS Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS . S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar 

em consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, 

que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas 

pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual passo ao julgamento. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de danos morais promovida por 

MARIA DO CARMO CAMPOS, em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Não verifico nos autos 

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, fato pelo qual, indefiro as preliminares arguidas e passo a analisar 

o mérito. Pleiteia a parte Reclamante indenização por danos morais, por 

alegar que não reconhece a dívida em que a Reclamada afirma ter gerado 

a inscrição de seu nome e CPF no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito. A Requerente instrui sua inicial com documento que demonstra a 

negativação de seu nome pela Requerida. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo se fez infrutífero. A Ré apresenta defesa no prazo 

legal informando que o débito ensejador da negativação é legítimo, vez que 

a Autora era titular de uma conta corrente junto a Caixa Econômica 

Federal, de quem a Ré adquiriu a cessão de créditos, tendo deixado 

faturas em aberto. Aduz que a negativação é lícita, ante a inadimplência da 

parte Requerente, fato pelo qual requer a improcedência dos pedidos 

aduzidos na inicial. A Requerente impugnou os termos da defesa, id. 

26005319. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Autora. 

Inicialmente, em respeito ao artigo 6º, VIII, do CDC, por considerar a 

Reclamante hipossuficiente se comparada à Reclamada, defiro a inversão 

do ônus da prova em seu favor. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 
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comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Assim, não obstante a 

Reclamada ter alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, colacionando apenas 

cópia de correspondência em que alega que teria enviado à Autora. Não 

há nos autos, no entanto, nenhum documento assinado pela Reclamante, a 

fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem, tampouco, cópia 

da gravação da contratação, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Tendo em vista a ausência de comprovação da 

contratação dos serviços da Reclamada, chega-se à conclusão de que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da Reclamante. É 

responsabilidade da prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária e fiscalizar, afim de impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Negativação do nome do 

autor por dívida em cartão de crédito que nunca contratou - Ausência de 

documentos que comprovasse a celebração do contrato em questão - 

Divida inexistente - Negativação indevida - Danos morais presumíveis - 

Culpa desnecessária - Valor fixado razoável e suficiente - Pedidos não 

aco lh idos  -  Recurso  não  p rov ido . *  (Acórdão  TJSP 

A - 3 9 2 3 7 8 - 5 3 . 2 0 1 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 -  d e  A p e l a ç ã o  n a 

0392378-53.2010.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em 

que é apelante BANCO FININVEST S/A sendo apelado WAGNER DA SILVA 

(JUSTIÇA GRATUITA) A Reclamante possui outra negativação, efetuada 

por outra empresa, contudo, a restrição mais antiga foi lançada pela Ré, e 

é a reclamada neste processo, o que afasta a aplicação da súmula n.º 

385, STJ. Portanto, considerando a ausência de comprovação da relação 

jurídica entre as partes, entendo que a conduta da Reclamada foi capaz 

de provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte Reclamante teve o crédito 

abalado. Nessa toada, tem-se que a reparação do dano é garantida tanto 

pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 

186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Assim, o fato da 

inserção dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

por si só já gera abalo moral, já que em nossa sociedade, o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Portanto, 

entendo que a condenação por danos morais é devida, diante dos 

dissabores enfrentados pela consumidora, principalmente porque a 

manutenção indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, é 

capaz de causar incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

Nessa toada, cumpre observar que reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, e 

tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, considerando a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, 

bem como; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação 

desta sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito (21/08/2015). Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. 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. Jessyka Lindaura Crisóstomo Sodré 

Farias Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004646-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA VALENTE DE MORAES OAB - 654.289.781-04 

(REPRESENTANTE)

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LAURA REGINA VALENTE DE MORAES 

Endereço: RUA GOIÁS, 12-B, quadra 129, CANELAS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78135-316 Senhor(a) LAURA REGINA VALENTE DE MORAES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004646-52.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL SALA 2 Data: 17/03/2020 Hora: 17:00 REPRESENTANTE: LAURA 

REGINA VALENTE DE MORAES Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

GUSTAVO CANTARELLI - MT11964-N REQUERIDO(A): LOJAS 

AMERICANAS S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de 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: 1012531-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMIS BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AVIANCA (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: ARAMIS BENEDITO DA COSTA Endereço: RUA 

CHILE, 20, JARDIM IMPERIAL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-495 

Senhor(a) ARAMIS BENEDITO DA COSTA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012531-54.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.596,68 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/03/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: ARAMIS BENEDITO DA COSTA Advogados do(a) 

REQUERENTE: DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - MT20519-O, RICARDO 

AUGUSTO BULHOES LEITE - MT23804/O REQUERIDO(A): AVIANCA e 

outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1005151-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FERREIRA DE GODOY (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)

 

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: NEIDE FERREIRA DE GODOY Endereço: rua 

indutão, 6, (LOT C SUL), vila artur, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) NEIDE FERREIRA DE GODOY: 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. 1005151-43.2020.8.11.0002 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 Data: 

17/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: NEIDE FERREIRA DE GODOY 

Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016020-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENETE VIEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1016020-02.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006506-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: LUIZ FELIPE RIBEIRO DA SILVA Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) LUIZ FELIPE RIBEIRO 

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. 1006506-25.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.057,12 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: 04/10/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: LUIZ FELIPE RIBEIRO 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - 

MT0009150A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 2 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: 1006506-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: TRAVESSA OLIVEIRA BELLO, CENTRO, 

CURITIBA - PR - CEP: 80020-030 Senhor(a) BANCO BRADESCO: 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. 1006506-25.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.057,12 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: LUIZ FELIPE RIBEIRO 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - 

MT9150-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO VÁRZEA GRANDE/MT, 17 

de fevereiro 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: 1004231-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL MARCELINO DE OLIVEIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VITAL MARCELINO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

JOSE BONIFACIO, S/N, QD 76 LT 12, JARDIM GLORIA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78140-385 Senhor(a) VITAL MARCELINO 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. 1004231-69.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.157,16 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: 17/03/2020 Hora: 16:30 AUTOR: VITAL MARCELINO 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: PAULA ARAUJO COSTA - 

MT23601/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1004235-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: PEDRO LUIZ VIEIRA JUNIOR Endereço: RUA 

DEZESSEIS, 25, 2 etapa residencial sao benedito,QDA 27, SÃO MATHEUS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-076 Senhor(a) PEDRO LUIZ VIEIRA 

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. 1004235-09.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.332,17 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: 17/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: PEDRO LUIZ 

VIEIRA JUNIOR Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO 

SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O REQUERIDO(A): OI S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1012721-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: PATRICIA APARECIDA AZEVEDO Endereço: RUA H, 08, 

PARQUE DEL REY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) 

PATRICIA APARECIDA AZEVEDO: 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. 

1012721-17.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 
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AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/12/2019 Hora: 17:00 REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

AZEVEDO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): INTELIG TELECOMUNICACOES 

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, 18 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012721-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1012721-17.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

17/02/2020 17:05:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004456-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FELIX GERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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 1004456-89.2020.8.11.0002 

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, 17 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 17/02/2020 17:09:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004484-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DOMINGAS DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1004484-57.2020.8.11.0002 

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, 17 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 17/02/2020 17:15:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004519-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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 1004519-17.2020.8.11.0002 

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, 17 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 17/02/2020 17:31:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018648-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA KLAMT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DE OLIVEIRA SOUZA (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: LUCIANA MARIA KLAMT Endereço: RUA 

SURINAME, 76, com rua 01 qda 08, PARQUE DAS NAÇÕES, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-700 Senhor(a) LUCIANA MARIA KLAMT: 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. 1018648-61.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 32.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 
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AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 20/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: LUCIANA MARIA KLAMT 

Advogado do(a) REQUERENTE: CAMILA ANDRETTY - MT17634-O 

REQUERIDO(A): ZILDA DE OLIVEIRA SOUZA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1011418-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR DOMINGOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS 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: EDEMAR DOMINGOS DE ARAUJO Endereço: RUA 

ÉBANO, 07, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-282 Senhor(a) EDEMAR DOMINGOS 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. 1011418-65.2019.8.11.0002 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: 20/03/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: EDEMAR DOMINGOS DE ARAUJO Advogado do(a) 

REQUERENTE: ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O 

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, 17 de fevereiro 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: 1018281-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RITA BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28132533, bem como para impugnar no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005023-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-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: LIANE DA SILVA FRANCA Endereço: RUA 

GUAICURUS, 22, (LOT JD ITORORÓ), MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78138-820 Senhor(a) LIANE DA SILVA FRANCA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1005023-23.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.365,44 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

20/03/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: LIANE DA SILVA FRANCA 

Advogado do(a) REQUERENTE: UBENIS PEREIRA JARA - MT15967-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 
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51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de fevereiro 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: 1017876-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PRADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29230544, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000932-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA DE MORAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 29143363 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 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: 1001772-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (REU)

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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 (AO ENDEREÇO INFORMADO NO ID. 27721031), a ser depositado 

pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após 

preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor de da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020 JOSELINE 

MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004964-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO CAJA DA SILVA (AUTOR(A))

RONIEL CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

VERA LUCIA SONEGO SANTINI (AUTOR(A))

EDSON FREITAS SANTINI (AUTOR(A))

CAMILA SANTOS DE SOUSA (AUTOR(A))

RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-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 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS ( ID. 29310663) foi apresentada 

tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para 

impugná-la no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 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: 1019608-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (REU)

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016262-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI (REU)

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME (REU)

SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI (REU)

MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI (REU)

CLEBER VALMOR COMPAGNONI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 
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abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 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: 1010258-39.2018.8.11.0002

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:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (REU)

RODRIGO SANTIAGO FRISON (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002525-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR AFONSO VIANA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004768-70.2017.8.11.0002

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:

FABIANE MENDES CORREA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009343-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EMBARGANTE)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009343-87.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: USEFIX UNIVERSAL SOLDAS 

E FIXACAO LTDA, CLAUDEMIR BALCEIRO EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. 1. RECEBO os EMBARGOS à execução, posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC). 3. 

Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se vista 

dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob pena 

de preclusão. 4. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III do 

CPC (julgamento antecipado ou designação de audiência). 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002971-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (REU)

 

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 manifestar-se nos autos, quanto 

ao AR recebido por 3ª pessoa. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 

2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013333-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI RODRIGUES MACHADO (EXECUTADO)

D R MACHADO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO DE CITAÇÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA. INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena 

de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003887-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003887-88.2020.8.11.0002; AUTOR: MARIA ELIZABETH DOVIDIO 

DELMENDES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Revisional de Operações Bancárias c/c Obrigação de Não Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados na exordial. 2. Verifiquei 

através do sistema PJE que, tramita na 2ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste a 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização Por Danos Morais c/c 

Pedido de Tutela de Urgência, envolvendo as mesmas partes, bem como, 

envolvendo a mesma conta bancária do Banco do Brasil, qual seja: conta 

nº 14.143-7, agência 1320-X de Mirassol D’Oeste. 3. Ademais, as partes 

apresentaram minuta de acordo naqueles autos (autos nº 

1002261-41.2019.8.11.0011), referente à mesma conta bancária que 

nestes autos se pretende revisar. 4. Entendo que tais fatos evidenciam a 

inequívoca identidade de objeto das ações, consequentemente, a conexão 

é incontestável. 5. Com efeito, de acordo com o artigo 55 do CPC 

“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir”, devendo ser reunidos para julgamento 

conjunto quando os processos possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles (art. 55, § 3º, do CPC). 6. No caso em 

apreço, o trâmite das ações em separado poderia ocasionar grandes 

incongruências em face da identidade de objeto entre tais ações e 

posicionamentos distintos acerca do mesmo débito, causando, inclusive, 

prejuízo de grande monta às partes. 7. Assim, considerando que a reunião 

dos feitos deverá ser feita no Juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente, CONHEÇO DA CONEXÃO DE AÇÕES, DECLARANDO 

ESTE JUÍZO COMO INCOMPETENTE para processo e julgamento da 

presente ação, por prevenção do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Mirassol D’Oeste. 8. Por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor daquele juízo, para onde estes autos deverão ser encaminhados e 

redistribuídos em apenso ao feito nº 1002261-41.2019.8.11.0011, após as 

cautelas devidas. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004280-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SEBASTIAO FARIA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 4 2 8 0 - 1 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THIAGO 

SEBASTIAO FARIA RIBEIRO Vistos. 1. Em análise aos autos, verifico que 

não foram anexadas as guias de recolhimento das custas processuais e 

Taxa Judiciária, requisito necessário para análise da inicial. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485). 

3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004040-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004040-24.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que 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 – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“NÃO PROCURADO”, carecendo do comprovante de seu recebimento. Na 

sequência, juntou instrumento de protesto, sem exaurir os meios de 

notificação pessoal, de modo que, não ficou demonstrada a mora. 4. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 5. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, 

por ausência dos pressupostos processuais. 6. Intime-se. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002916-74.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EDIR ANGELA DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face de EDIR ANGELA DA 

SILVA COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em análise 

aos autos, verificou-se que o autor não juntou o AR – aviso de 

recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte requerida, 

razão pela qual determinou a emenda da inicial (Id 19089219). 3. A parte 

autora, por sua vez, requereu a dilação de prazo para comprovação da 

mora (Id 19570028 e 19570029). Todavia, mesmo após a determinação de 

cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias (Id 19616855), o autor deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. 4. Por fim, a parte autora juntou 

aos autos notificação realizada em data posterior à propositura da ação 

(Id 25416909). 5. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização 

da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 

/69. 6. A notificação do devedor, para a constituição em mora, deve 

ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou 

Documentos, ou pelo protesto do título. 7. Pois bem. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que 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 – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 8. Compulsando os autos, observo que, 

oportunizada a emenda à inicial, o autor colacionou a notificação 

extrajudicial, entretanto, não aportou aos autos o Aviso de Recebimento. 

Ademais, juntou aos autos notificação realizada após a propositura da 

ação. 9. Cumpre salientar que, não se admite que a notificação ou o 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, na medida em que estes 

são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 10. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em 

mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido 

da ação de busca e apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é 

essencial que o credor tenha efetivamente comunicado o devedor 

inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida a realização de 

protesto somente após a ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E 

APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO 

BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - 

OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser 

pessoal, sob pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a 

ausência de requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar 

qualquer orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade 

destas com a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da 

LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 

10231100100941001 MG , Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 

22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/01/2014)”. 11. Não comprovada a regular constituição em mora do 

devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 12. Ante 

o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC. 13. Custas pagas na distribuição. 14. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 15. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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